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Gode aktiviteter og mange nye medlemmer.
På trods af de indskrænkninger Coronaen har påført os, har der alligevel været en del aktiviteter i de sidste par
måneder.
De frivilige samledes til et halvårligt arrangement med en let spisning, denne gang på Fredensborg Vandrerhjem,
som i øvrigt også er støttemedlem af møllelauget
Alle medlemmer havde lejlighed til at besøge begge møller, samt hygge sig sammen-på afstand- ved en fælles
frokost den 1.august, et tilbud som 22 pesoner tog imod.
Den 5/9 havde vi ved Højsager Mølle besøg af en familiegruppe som i flere hold fik omvisning i møllen, og hvor
alle hyggede sig gevaldigt på arealet omkring møllen. 2 familier meldte sig ind ved den lejlighed.
Også den 16/9 have vi besøg, denne gang ved Karlebo Mølle hvor Hemingway Gruppen dels fik et oplæg fra
Peter Aarby og derpå fik en grundig rundvisning i møllen af tre frivillige.
Her meldte 6 familier sig ind i møllelauget.
Vi byder alle vore nye medlemmer velkommen.
Dagen efter fik Højsager Mølle besøg af Udflytter-børnehaven Riiset fra Brønshøj, hvor 7 voksne og 45 små purke dels var på arealet omkring møllen, og dels i små hold fik et kik ind i møllen, med lidt forklaring om hvad det
var for en ”mærkelig maskine”.
Heldigvis fik vi vingerne til at køre, så jublen ville ingen ende tage, og alle pustede for at holde vingerne i gang!

Vi kan se hen til endnu en del aktiviteter i den kommende tid, bl.a. besøg af Ullerødskolen ved Karlebo Mølle og
Rørvig Møllelaug, samt Dansk Møllerforenings årsmøde ved Højsager Mølle.

Vedligeholdelse og servicering af møllerne
Restaureringen af de to fredede møller har, selv med hjælp fra to fonde, været en udgift i millionklassen for
kommunen, som ejer møllerne.
Bygningerne passer ikke sig selv, så derfor vil der hele tiden være forskellige vedligeholdelsesarbejder der skal
udføres. Disse arbejder indgår i kommunens budget, og noget sker i samarbejde med Slots- og Kulturstyrensen.
Ved Højsager Mølle er selve den kampestensopbyggede gennemkørsel nu ved at blive grundigt repareret, og
snart bliver den kalket op, så den igen kan stå helt fin.
Ved Karlebo Mølle har der været enkelte tekniske problemer omkring krøjeværket m.v., der skulle løses.
Nu forestår en grundig sikring ude omkring fundamentet, så det sikres mod fugtindtrængen.
Møllelaugets lille gruppe af frivillige udfører servicering og
fremvisning af møllerne.
Serviceringen består bl.a. i sikring af, at alle bevægelige
dele holdes velsmurte; her er det især krøjeværket og krøjekransen der skal smøres, da det jo kører dag–og–nat,
uanset om vi er der eller ej.
Desuden skal såvel vinger, som øvrige dele af mølleværket
køres jævnligt så det ikke sætter sig eller går helt fast.
Det kræver som regel at der er vind nok til, at møllen kan
køre, selv om vi enkelte gange må dreje pr. håndkraft!
I forbindelse med de frivilliges arbejder har vi besluttet at
vi holder møllerne åbne; ikke for egentlige omvisninger, men for at man kan få lejlighed til at kikke ind.
At være frivillg kræver ingen speciel faglig viden, da vi stille og rolige lærere lidt af hinanden, og imedens glemmer vi ikke at hygge os sammen. Vi mødes torsdage ved Højsager Mølle kl. 10-13 og ved Karlebo Mølle kl 15-17

Om medlemsbladet 9.årgang nr. 2.
I disse dage omdeler vi det seneste nummer af medlemsbladet ”Historiske møllers venner,” enten pr bud eller
udsendt via postvæsnet.
Enkelte har dog ønsket at få tilsendt bladet elektronisk som en pdf-fil, enten for at spare møllelauget for en portoudgift, eller fordi de gerne læser elektronisk.
Vi agter dog fortsat at udgive bladet i trykt udgave, men skulle flere ville hjælpe os med at spare porto er det
selvfølgelig velkommen. Man kan altid ”fortryde” og få bladet i den trykte udgave igen.
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