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Støttemedlemskab 2020
Der er fortsat kun et symbolsk kontingent på 100,- kr pr år, som dækker alle vi får navne på i husstanden. Husk derfor at oplyse navn(e) på alle der omfattes af medlemskabet.
Medlemstallet påvirker bl.a. vores mulighed for tilskud fra fonde, sponsorer m.fl., der er basseret på det
samlede antal registrerede medlemmer.
Alle vore registrerede husstande vil jævnligt få tilsendt ”Møllenyt,” samt medlemsbladet ”Historiske
møllers venner.” og eventuelle andre publikationer.
Desuden indbydes I til medlemsarrangementer i årets løb.
Vore støttemedlemmer er med til at vise, at Møllelauget har en opbakning fra en række mennesker, der
gerne vil medvirke til at bevare Fredensborg Kommunes to historiske møller.
Kontingentet bedes indbetalt til MobilePay 6068 2782 eller til konto 2313-6276712916

De sidste aktiviteter i 2019.
Karlebo Udeskole havde årets sidste undervisninger i Karlebo Mølle over tre dage i begyndelsen af
december. Vi håber også at såvel Karlebo Udeskole, som andre skoler og institutioner i kommunen, i
det kommende år vil benytte møllerne som ramme og inspiratioin i forbindelse med undervisningen.

1c fra Karlebo Skole

Sol på møllebakken

1b fra Karlebo og Fredensborg skoler

Møllenissen på Karlebo

Møllenissen vinker fra det øverste vindue. Han ønsker et fredeligt nytår til alle der kommer forbi.
Karlebo møller er kommet godt igennem julen; det kan være den grød, udeskolen satte til nissen.
Møllen ser godt ud i dagens sol, og er den 26.december smurt, så vi ikke behøver at komme mere i år.
Næste gang der serviceres bliver 2.januar 2020 kl.15.

Højsager Mølles frivillige afsluttede arbejdet den 19.december, og tjekkede at alt var OK.
Højsagers nisse har så overtaget vagten indtil også de frivillige dér mødes den 2.jaunar 2020 kl. 10

Der er fortsat flot lys på møllen såvel morgen som aften, og måske skal vi fortsætte med det, indtil lige
efter påske?

Kommende aktiviteter
Bestyrelsen lægger op til, at der skal være en hel del aktiviteter i og omkring møllerne, men ud over
”åben mølle” på udvalgte dage, vil vi gerne have andre aktiviteter, så såvel møllerne som de herlige omgivelser bliver brugt af mange borgere og turister.
Der skal måske være en grundlovsfest, et sangstævne, et høstmarked eller andre aktiviteter – især omkring Højsager Mølle – som kan være til glæde for mange såvel unge som ældre.
Vi modtager meget gerne forslag og inspiration til andre aktiviteter.

I ønskes alle et godt nytår fra Fredensborg Møllelaug
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