Nyt fra Fredensborg Møllelaug maj 2013
Status på møllerenoveringerne
Karlebo Mølle
- Hatloftet er skiftet.
- Kamhjulet er repareret.
- Vinger er demonteret og nye vinger fremstilles på værksted.
- Nye sejl er bestilt og leveres sammen med vingerne.
- Vindrosen er under reparation.
- Der er bestilt central smøring i samme stil som på Højsager Mølle.
- Derudover er der bestilt udvendig betjening af persen.
Højsager Mølle
- Vinger er demonteret og nye vinger med lameller ligger klar på værksted.
- Alle nye skøjter er monteret.
- Alle kamme er eftergået.
- Kværn og stokkedrev er demonteret og dele bliver rekonstrueret på værksted.
- Vindrosen er taget ned for nærmere gennemgang. Det har vist sig, at 3 tandhjul er så nedslidte at
de max. kan holde 2 – 3 år. Det forventes at der skal støbes nye.
Møllen var meldt klar til mølledagen 16.juni, men pga. de nedslidte tandhjul vil endelig klardato
blive forskubbet 1 – 1½ måned.
Arbejderne syner ikke af meget, men der sker en masse inde i møllerne og på værkstederne..
Vi håber at kunne melde ud, når vingerne skal monteres.
Medlemsaktiviteter
Søndag den 16.juni afholdes den landsdækkende mølledag som hos os markeres sådan:
Karlebo Mølle vil være åben mellem kl. 10 og 14
Højsager Mølle vil være åben mellem kl. 14 og 18.
Nærmere vil blive udsendt. Reservér dagen nu.
Lørdag den 13.juli vil vi arrangere en fælles sommertur til - måske landets sidste - møllebyggerværksted, samt evt. en eller to møller undervejs.
Nærmere program vil snarest blive udsendt, men reservér allerede nu dagen til en hyggelig og lærerig sommertur med familien.
Søndag den 15.september kl. 15 vil der blive afholdt officiel genindvielse af Højsager Mølle.
Vi kan med glæde meddele, at Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen vil komme til stede for at deltage i genindvielsen. Nærmere om dette arrangement udsendes, så snart dagens program er klar.
Møllepasserne
De frivillige møllepassere vil i den kommende tid få ekstra travlt med bl.a. "smukkesering" af møller og omgivelser (super rengøring, maling / kalkning m.v.) samt at træne i kørsel med møllerne.
Op til genindvielsen er der en del praktiske gøremål, som opstilling af telt o.s.v.
Alle medlemmer er meget velkommen til at give en hånd med, når de har tid. (kalkning, maling
m.v.)
Der vil snarest blive afsat nogle tider til fælles indsats som bliver lagt ud på hjemmesiden under
”Møllepasserne”.
Husk at tjekke hjemmesiden www.fredensborg-mollelaug.dk jævnligt.

