Fredensborg Møllelaug
Nyt fra møllelauget september 2013

Fredensborg den 24.09.2013
Kære møllevenner
Hermed lidt nyheder / opdatering vedr. Fredensborg Møllelaug.
Karlebo Mølle
Møllepasserne er nu inde i en turnus, så møllen tilses hver anden uge af et par møllepassere.
Med de pt. værende møllepassere svarer det til en ”vagt” ca. hver 2 måned.
Vi vil meget gerne have flere med – ikke fordi opgaven er stor - men det er spændende at lære ”den
gamle maskine” lidt nærmere at kende.
Gennem sidemandsoplæring kan du også lære at betjene møllen. (når vinden blæser!)
Efterårsferien byder på mange muligheder, og vi har valgt at åbne møllen for publikum to dage i
uge 42:
Tirsdag den 15.oktober mellem kl. 10 og 12
Torsdag den 17.oktober mellem kl. 14 og 16
Efter kl. 16 klargøres møllen for vinteren bl.a. ved at sejl og vindbrædder demonteres.
Gruppebesøg En gruppe børn og voksne fra Ådalens børnehave besøger møllen den 25.september.
3 møllepassere vil tage imod dem og give dem en oplevelse.
Højsager Mølle
Som det blev meddelt, måtte vi hastigt standse al aktivitet ved møllen pga. at der blev konstateret så
omfattende råd - skader i grundkonstruktionen, at møllen måske ville vælte, hvis vingerne med en
belastning på ca. 2½ tons ekstra, kom på.
Det er nu besluttet at møllen skal sikres ved at den skilles ad:
Hatten, der er færdigrenoveret, sættes på jorden. Derpå frigøres møllekroppen der så også vil blive
sat på jorden. Møllebyggeren har lovet at give os besked om, hvornår dette sker, så vi kan give
beskeden videre til jer. Arbejdet kræver omfattende klargøring af pladsen, så adgang til
mølleområdet vil desværre være meget begrænset.
Vi håber meget at reparationen, der bla omfatter udskiftning af hele remmen, som har ligget på
fundamentet siden opførelsen i 1870, kan komme i gang hen over vinteren.
Meget af arbejdet kan udføres på møllebyggerens værksted til senere montering.
Medlemsbladet
Det er vores agt, at der skal udsendes endnu et nummer i år, og redaktøren er ved at samle
materialet. Skulle I have bidrag eller ønsker til bladet, er I meget velkommen til at kontakte os.
Hjemmesiden vil vi fortsat forsøge at holde opdateret. Klik gerne ind på de forskellige
underliggende sider under de to møller.
Møllehilsner
Niels Erik Bølling
formand
Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Møllernes adresser
Karlebo Mølle: Kirkeltevej 161c, 2980 Kokkedal
Højsager Mølle: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

