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”Uge 3480” i Fredensborg
Møllelaugets frivillige holdt Højsager Mølle åben 3 timer hver dag i ugen, og der var herligt mange der
benyttede lejligheden til at besøge møllen.
Samlet nåede vi op på 144 personer, der havde fundet vej ”ud på landet”.
De fleste kunne også nyde det fantastiske vejr og opholdet på møllebakken.
Kun lørdagen var regnfuld, men det stilnede af, og alene den dag kom 15 gæster forbi.
Den store interesse for møllen og møllelaugets arbejde medførte også, at vi fik rigtigt mange nye støttemedlemmer; 10 familier med samlet 22 personer.

Velkommen
Siden sidste møllenyt 1.august har vi igen kunne byde nye støttemedlemmer velkommen:
186 Pia og Lars
191 Lis og Steen
187 Helen og Nicolas
192 Randi og Bjørn
188 Jane og Jørgen
193 Mette og Jan
189 Torsten
194 Lene og Villy
190 Vibeke
195 Margit og Freek
- og her iblandt også mindst 4 børn

Sommerturen den 10.september
Vi var kun 20 personer i bussen, da der var nogle sygemeldinger, - men så havde vi god plads!
Trods svingende vejrudsigter, havde vi flot vejr hele dagen, så regntøj og paraplyer kunne gemmes væk.

Der var stor interesse for at se de fremmede møller, og snakken gik livligt på kryds og tværs.
Her Jægerspris Mølle

Desværre havde vi det uheld, at bussen fik et ildebefindende, så den nægtede at starte, men efter en times tids hektisk aktivitet, lykkedes det at
komme videre.
Vi måtte dog aflyse det planlagte besøg ved Nørre Jernløse Mølle, så det
har vi til gode foto Elton

En tiltrængt frokostpause på Cafe Valencia i Sorø, før turen gik videre til Herluflille Mølle

Her var der også mange spændende detaljer at kikke på, ikke mindst det gamle savværk
som blev demonstreret. Saven blev før drevet af møllen, men er nu elektrificeret.

Vi sluttede med kaffe under den flotte, nye overdæking, før turen gik hjemad.

Alderen trykker
De kulturelle aktiviteter her i kommunen holdes i dag oppe med indsats fra mange frivillige hjælpere.
Det gælder f.eks. Ringovnen, Karlebo Mølle og Højsager Mølle.
Desuden også en stor del af arbejdet ved Fredensborg Museum og Fredensborg Lokalarkiv.
Gennem de ca. 12-13 år, jeg har været aktiv ved møllerne, har jeg ofte mødt den politiske holdning, at
der ”sagtens” kan skaffes frivillige til de forskellige opgaver.
Det er sjovt nok især de politikere, som er i ”deres bedste alder,” der tror at alt kan løses af frivillige.
Den dag der ikke er frivillige nok, må politikerne så beslutte:
- om kulturen skal lukke og slukke og vores fortid skal puttes i mølpose, eller
- om opgaverne fortrinsvis skal udføres af ansatte medarbejdere.
Konkret kan jeg anføre, at, der nu er flere af vore frivillige, som har problemer med at gå på trapper eller
udføre fysisk krævende arbejde, fordi det er nogen tid siden de blev 75 år.
Vi håber stadig på at der skal vise sig ”nye”, friske pensionister som vil slutte sig til vort fællesskab.
Det er ikke kun fysisk arbejde, men også socialt samvær i frisk luft.
Når blæsten er til det, kører vi gerne med vingerne, for ”maskinen” har bedst af at blive kørt..
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