Nyt fra Fredensborg Møllelaug juni 2013
Medlemsaktiviteter
Nu på søndag den 16.juni afholdes den landsdækkende mølledag som hos os markeres sådan:
Karlebo Mølle vil være åben mellem kl. 10 og 13
Højsager Mølle vil være åben mellem kl. 13 og 17
Da begge møller er under restaurering, kan vi desværre ikke vise dem i funktion, men møllepasserne kan vise rundt og fortælle om det spændende restaureringsarbejde og visionerne for
møllerne.
Ved Højsager Mølle vil der endvidere være enkelte aktiviteter på pladsen:
El Club Latino, der kan give smagsprøver på ægte spansk paella.
John Bonnor fortæller om bier og honningproduktion.
Lokalhistorisk Forening, Fredensborg-Humlebæk har en plancheudstilling om møllen og de
sælger foreningens publikationer.
Foreningen Vævepigerne vil formidle deres kunnen omkring gamle husflidsarbejder som vævning, filtning(tovning) strikning og meget mere.
Danmarks Naturfredningsforening vil fortælle om det spændende landskab, og vise eksempler
på naturpleje bl.a. i form af høslæt med le.
Efter kl. 17 er I alle velkommen til at blive og spise jeres medbragte aftensmad.
Telt og borde står klar, og der vil blive tændt op i grilltønderne.
Lørdag den 13.juli vil vi arrangere en fælles sommertur til - måske landets sidste - møllebyggerværksted, samt evt. en eller to møller undervejs.
Af hensyn til den videre planlægning, herunder om vi skal køre i private biler, eller fælles i bus,
vil en tilkendegivelse fra jer være meget velkommen.
Reservér allerede nu dagen til en hyggelig og lærerig sommertur med familien.
Søndag den 8.september kl. 15 (bemærk den ændrede dato) 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.
Status på møllerenoveringerne
Karlebo Mølle
- Vingerne er netop blevet opsat, og skal efterfølgende monteres.
Desværre fik vi ikke besked om opsætningen, som er sket i denne uge.
- Vindrosen er færdigmonteret med central smøring.
- Persen er monteret.
Højsager Mølle
- Nye gearhjul til krøjeværket bliver støbt og arbejdet med færdiggørelse af møllen forventes
udført indenfor et par måneder.
- Vinger er demonteret og nye vinger med lameller ligger klar på værksted.
Vi håber at kunne give besked når vingerne skal opsættes.
Husk at tjekke hjemmesiden www.fredensborg-mollelaug.dk jævnligt.

