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TV Lorry besøgte Højsager Mølle
TV Lorry har til serien ”Oplev” været på optagelse ved Højsager Mølle den 2.juni, og det kom der ca.
2½ minuts indslag ud af. Det lyder ikke af meget, men indslaget giver dog en god smagsprøve på et
møllebesøg. Indslaget er blevet vist flere gange op til Dansk Mølledag i programmet ”Oplev”
Der har også tidligere været omtale af møllen, nemlig i forbindelse med, at den stod adskilt i omkring 6
år, og endelig blev samlet igen i august 2018.
I kan se de særlige indslag om Højsager Mølle ved at følge dette link

Sensommertur 10.september
Der arbejdes på at vi kan tilbyde en sensommertur, hvor vi pr. bus besøger 3 møller, og spiser et godt
sted undevejs. Reserver gerne dagen nu. Nærmere vil blive udsendt når alle tråde er samlet.
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Fredensborg Kommunes kulturpris 2022 uddelt
Ved en flot reception, afholdt på Fredensborg Vandrerhjem den 21.juni, blev kulturprisen givet til ægteparret Grit og Niels Erik Bølling for deres indsats for de to foreninger ”Vævepigerne” og ”Fredensborg Møllelaug”
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Grit og jeg vil gerne takke for de mange hilsner og lykønskninger vi har modtaget.
Også tak til alle jer, der mødte frem for at hædre os.

Dansk Mølledag 2022
Mølledagen, 3. søndag i juni forløb overmåde godt med et flot fremmøde, trods silende regn, især om
formiddagen. Vi nåede at have 101 gæster ved Højsager Mølle.
Radio Humleborg (FM 104,3 MHz) optog en samtale med Peter Aarby på mølledagen.
Det blev bragt i radioen den 28.juni, og kan nu findes på deres hjemmeside under:
”Podcast: Morgenkrydderen uge 25-2022”.
Der var mange som trodsede regnvejret, idet de sad ved bordene på møllearalet og spiste den medbragte
mad, en del under paraplyer, for der er desværre stadig ikke mulighed for at søge ly i en lille bygning
ved møllen.
Ved Karlebo Mølle kom der 44 besøgende i dagens løb
Også 7 nye støttefamilier er kommet til
175 Ingrid og Jørgen
177 Helle med hele familien
179 Christian med hele familien
180 Mette og Julian
181 Kirsten og Nils
182 Denis
183 Alexander og hele familien
184 Inger Marie og Jens-Ole
- Velkommen til alle
Vi tæller nu 184 støttefamilier med samlet mindst 393 personer
(der mangler enkelte tilbagemeldinger om husstandsstørrelserne)
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