Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 6 / 2020
En split-ny film om Fredensborg Møllelaug.
Som omtalt i sidste nummer af møllenyt tilbød Jan Willams at optage og redigere en lille film om Møllelauget og
de to historiske møller. På rekordtid, indefor få uger, fik Jan optaget de klip der skulle bruges, og efterfølgende
redigeret det sammen til en film på samlet 11 minutter og 14 sekunder.

Klik på billedet og se filmen
I kan hurtigt finde alle Jans smukke film fra ”før verden gik af lave” på Youtube.com ved ar trykke på knappen
”Abonnerer” eller søge på Jan Willams
Det har været en meget spændende og lærerrig oplevelse af følge dette arbejde, hvor vore frivillige har deltaget
aktivt for at få de bedst mulige optagelser. Jan stilede efter, at filmen maksimalt måtte være på 10 minutter, for
”længere gidder folk ikke at kikke nu om dage” Vi håber dog, at I holder ud indtil slutningen.
Fredensborg Møllelaug var sikkert aldrig kommet på film, hvis vi ikke havde fået dette tilbud, som Jan Willams
har gennemført kvit og frit og givet os lov til at bruge filmen overalt indenfor møllelaugets virke.

Forsigtig åbning
Det vil være muligt at besøge møllerne og kikke omkring inde, når de frivillige er til stede for at servicere møllerne. Se tiderne på hjemmesiden ved at klikke her.
Vi kan ikke tilbyde egentlige rundvisninger disse dage, men besvarer gerne spørgsmål.
Det er muligt for grupper at booke en rundvisning for 250,- kr., når vi blot bliver kontaktet i god tid forinden. I øjeblikket er der kun noteret to bookninger i efteråret.
- Kejser-klubbens besøg ved Højsager Mølle den 15.juli
- Hemingway klubbens besøg ved Karlebo Mølle den 16.september

Andre aktiviteter
Dansk Mølledag blev som tidligere oplyst, aflyst på landsplan, men Højsager Mølle havde dog besøg af
enkelte gæster.
To familiegrupper har besøgt Karlebo Mølle, hvor de oplevede at møllen var i gang, og de fik en rundvisning.
Vi håber at kunne gennemføre:
- Naturstyrelsens besøg ved Højsager Mølle, men afventer aftale om ny dato
- Besøg ved Højsager Mølle den 10.oktober i forbindelse med Dansk Møllerforenings årsmøde.

Kommunen opsætter henvisningsskilte
Rundt om i kommunen ser vi nye henvisningsskilte dukke op, men desværre bliver kommunens egne, fredede
møller stadig ”syltet” Det er svært, selv for kommunens egne borgere, at finde frem til møllerne.

En helt ny ”skilteskov”, men ikke til møllerne

Denne sag er vist faldet mellem to stole i den kommunale forvaltning?

Her kan I måske hjælpe, ved at opfordre familie og venner til også at blive støttemedlemmer.
Bliver vi mange nok, må vi vel blive hørt?

Møllehilsner
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