Historiske møllers venner
Fredensborg Møllelaug
Møllenyt nr. 7 / 2022
1.august 2022

HUSK sensommertur 10.september
Turen er nu helt klar, så vi savner kun jeres tilmelding. Lige nu er der tilmeldt 19 deltagere, men der er
plads til 40 personer i bussen. Vi besøger 3 møller, og spiser et godt sted undevejs.
Tilmelding pr. mail til kontakt@fredensborg-mollelaug.dk med navn(e) på tilmeldte senest 10.aug.

Se programmet og praktiske oplysninger på side 3.

Jægerspris Mølle

Nr. Jernløse Mølle

Herluflille Mølle

Uge 34 i Fredensborg
I anledning af Fredensborg Slots 300 års jubilæum vil der være en lang række aktiviteter i hele ugen fra
søndag den 21.august til søndag den 28.august.
Møllelaugets frivillige har tilbudt at holde Højsager Mølle åben hver dag fra den 21. til den 27.august
mellem kl. 16 og 19. Her vil der igen være lejlighed til at komme ind i Højsager Mølle og høre lidt om
”maskineriet” og møllens historie m.v.

Velkommen
Siden sidst har vi hen over sommeren igen kunne byde nye støttemedlemmer velkommen:
185 Marianne og Anders
- og velkommen til Jens-Ole som frivillig ved Karlebo Mølle
Vi er nu 185 støttefamilier med samlet mindst 400 personer jfr. den seneste optælling.
Heraf er der 15 frivillige som jævnligt møder frem for at servicere og vedligeholde møllerne.
Når vinden er til det, kører vi også med vingerne.
Da der ikke er mødepligt, kan fremmødet variere fra uge til uge, så der er stadig plads til en eller to mere, især ved Karlebo, Man lærer lidt efter lidt mere om møllerne, og vi har det hyggeligt sammen.

Udeaktiviteter ved møllerne
Når vejret har været til det, har frivillig–grupperne været aktive ude, ikke alene med at holde områderne
pæne, men også at male rækværker og bænkesæt m.v. Det er et arbejde som fortsætter.
Billederne her er fra tirsdag den 26.juli 2022 ved Karlebo Mølle:

et fag til hver foto Elton

før og efter

foto Elton

frokostpause

-og så lige det sidste

foto Gitte

foto NE

Møllehilsner

formand
Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk * Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Bank: Nordea, konto 2313 – nr. 62 7671 2916 eller MobilePay 6068 2782
Husk navn(e) og evt. medlemsnummer

Sensommer-mølleudflugt
Møllelauget kan nu tilbyde en udflugt lørdag den 10.september hvor vi pr. bus besøger 3 historiske møller.
Vi har plads til op til 40 personer i en moderne udflugtsbus fra Helsingør Turisttrafik A/S
Vi forventer at starte fra Fredensborg kl. 08:15 og fra Nivå kl. 08:30, samt at være tilbage i Nivå ca. kl.
16:45 og i Fredensborg kl. 17:00
Benyt lejligheden til en hyggelig familietur, hvor vi med start og slut i hhv. Fredensborg og Nivå, først kører til Jægerspris Mølle ved Frederikssund. Derfra fortsættes til Nørre Jernløse Mølle vest for Holbæk. Under vejs vil der blive omdelt lidt læskedrikke.
Ved middagstid når vi frem til Sorø, hvor der er klargjort en let frokost, før vi kører til Herluflille Mølle,
hvor der, ud over møllebesøget, også venter kaffe og kage, før bussen atter kører mod nord til Nivå og Fredensborg.
Med tilskud fra lauget (vi betaler bus og entré) vil hele oplevelsen koste 200,- kr. / pro.pers.
Børn under 12 år dog kun 75,- kr.
Jægerspris Mølle:
Frederik den VII lod i årerne 1854-55 opføre en ny mølle - en stor Hollandsk Mølle,
med et vingefang på 24 meter. Møllen var i funktion til 1954.
Det tilhørende Bageri på Møllegården fungerede frem til 1964.
I 1969 blev Møllen indviet som arbejdende museumsmølle, med nye vinger. Resten af
historien må I høre på stedet.
Nørre Jernløse Mølle:
blev bygget i 1853 og er en af Danmarks bedst bevarede vindmøller. Den hørte
oprindeligt hjemme i København, men i 1885 blev den revet ned og delene
fragtet til Nørre Jernløse og genopbygget.
Der blev senere tilføjet et savværk og et kornmagasin til møllen.
Møllen blev i 1979 købt af Jernløse Kommune, som den 20. juni 1993 overdrog møllen til det selvejende møllerlaug Nr. Jernløse Møllelaug.
Herluflille Mølle
Møllen er opført 1884 oprindeligt kun som kornmølle med 3 kværne, men i 1917 blev
der blevet opstillet en mindre sav ved møllens sydvendte side, og fra 1948 udbyggedes
savvirksomheden.
Således blev Herluflille Mølle med tiden til Herluflille Savværk.
Fra 1910 og frem til driften med vind stoppede i 1955, blev der ved vindstille anvendt
en forbrændingsmotor
Fra 1962 og frem til at mølleriet definitivt hørte op i 1967, blev der udelukkende anvendt elektricitet.
Tilmelding pr. mail kontakt@fredensborg-mollelaug.dk med oplysning om navn(e) på deltagerne
(alder på børn) snarest, men senest den 10.august. Betalingen opkræves senere.

