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Dansk Mølledag er altid 3.søndag i juni
Vi åbner igen begge møller for besøg på mølledagen, der i år er søndag den 19.juni.
Kommunens fredede møller er ikke kun særlige bygninger, men helt funktionelle produktionsmaskiner
fra en tid, før elektricitet og store mølleanlæg tog over. Kik ind i en historisk mølle og oplev denne særlig maskine indefra. I kan støtte møllelauget ved at opfordre venner og bekendte til at kikke forbi.
Der er fri adgang mellem kl. 10 og 16
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Velkommen som støttemedlemmer
Siden møllenyt i april har vi den glæde igen at kunne byde nye medlemmer velkomne:
Sigrid og Finn
Knud W
Sus og Anders
Tove og Hasse
Kirsten og Max
I dag tæller vi 179 familier med samlet 375 personer
Også velkommen til nye frivillige hjælpere, der har ”meldt sig under fanerne”
Møllerne serviceres fortsat hver uge, hvor der også er lejlighed til at kikke forbi. (se hjemmesiden)

TV Lorry på besøg
Frivillig-gruppen ved Højsager Mølle havde besøg af TV Lorry torsdag den 2.juni. I løbet af et par
regnvåde timer blev der talt og filmet, så resultatet skulle gerne blive et kort indslag i serien ”Oplev,”
der måske sendes næste torsdag den 9.juni efter nyhederne kl. 19:30

Grundlovsdagen ved Højsager Mølle.
På den helt særlige dag, der var såvel grundlovsdag som pinsedag og fars dag, havde vi besøg i det
pragtfulde sommervejr af 38 personer ved Højsager Mølle. Flere havde en madkurv med, så de kunne
sidde, enten i skyggen af grundlovs- egetræet eller ved et bord i solskinnet og nyde maden.
Børn og barnlige sjæle kunne betjene den lille håndkværn eller muntre sig med forskellige møllerelaterede opgaver.
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Årligt eftersyn af begge møller
Der er truffet aftale med møllebygger Christoffer Palle om, at foretage det årlige eftersyn og udbedring
af småskader m.v. på begge møller.
Hvis vejret tillader det, vil det blive i uge 24, altså lige før mølledagen.
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