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Nedlukning af aktiviteter

Ud fra regeringens melding den 6.april har bestyrelsen besluttet, at vi stiller alle arrangementer hen over
sommeren i bero. Det drejer sig om følgende, der enten var aftalt, eller som var under forberedelse:
- Hemingway klubbens besøg ved Karlebo Mølle 22.april
- DMFs årsmøde 22.-24.maj: Besøg ved Højsager Mølle (flyttes måske til ultimo september)
- Udeskoleaktiviteter dagene 26.-27. og 28.maj
- Hobbymarkedet ved Højsager Mølle 5.juni
- Naturstyrelsens besøg ved Højsager Mølle 17.juni
- Dansk Mølledag 21.juni ved begge møller
- Laugets udflugt 1.august til 4 Sjællandske møller
I meget begrænset omfang møder et par frivillige op for at servicerer møllerne, men der er totalt lukket for besøg.

Via Molina

Såvel Højsager Mølle som Karlebo Mølle er tilmeldt projektet Via Molina, og vi håber at de snart indgår i en møllerute, der frekventere møller i Nordsjælland.
Via Molina blev grundlagt i 2018 af mølleorganisationer i Tyskland, Holland og Danmark.
Via Molina ønsker at gøre mølleruter tilgængelige for offentligheden i hele Europa.
Via Molina håber at kunne blive en del af Europarådets europæiske kulturruter.
Lige nu er der kun beskrevet to danske ruter, men der planlægges en hel del flere i hele landet.
Der kan læses meget mere om projektet på hjemmesiden viamolina.eu/da, som kan læses på dansk,
hollandsk, engelsk og tysk, (klik på flaget i højre hjørne for oven)

Håndlavet møllemodel

Model af Højsager Mølle
udført af fhv. tømrer og snedkermester Henning H. Bannebjerre.
Mindst: frihøjde 210 cm., areal 120 x195 cm (uden husene)

For ca. 3 år siden forsøgte vi at "skaffe husly" til en helt unik model af Højsager Mølle, som i mange år
havde stået i Humlebæk Dagcenter.
Pludselig en dag var den flyttet, men først i marts måned fik vi at vide, at den står i et depot under Kokkedal Skole, samt at der var aftalt husly i et par år, som nu rigeligt er overskredet.
Nu risikerer vi at den simpelthen ryger ud, da ingen har forsøgt at finde et nyt sted til modellen.
Det er foreslået at vi kunne arbejde på, at modellen kunne stilles op ved Højsager Mølle, f.eks. i en afskærmning af plexiglas.
Vi mener dog, at det i så fald var bedre, såfremt klimaskærm og "pilfingersikring" kunne indgå i den
hytte, vi har ønsket i ma-a-a-nge år.
Det kan måske være realistisk, hvis vi i fællesskab kan rejse nogle fondsmidler, men det kræver såvel
kommunal byggetilladelse, som i alt fald et skitseprojekt, før der kan søges noget.
Alternativt kunne der måske findes et andet sted i kommunen, hvor modellen kan opstilles, og ses.
Alle forslag og tilbud er meget velkomne.
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