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Dansk Mølledag 

Som tidligere omtalt er den landsdækkende mølledag i år søndag den 15.juni, hvor op mod 100 vind- og 

vandmøller landet over holder åbent. 

Uanset hvor I er i landet er der derfor en chance for at se åbne møller.  

I kan se en samlet oversigt over alle tilmeldte møller på DMF’s hjemmeside her. 

Fra siden kan der klikkes videre til såvel oversigtskort som omtale af de enkelte møller. 

Der er også et link til nogle gode møllehistorier, bl.a. fra Karlebo Mølle. 

Karlebo Mølle vil være åben fra kl. 10 til ca. 14 og der køres med møllen såfremt vinden tillader det. 

Vindmøller ”kører som vinden blæser” 

Der er planlagt en lille festlighed på Frilandsmuseet kl. 11 som officiel åbning af mølledagen, og alle 

museets møller kan besøges, hvor de lokale møllesvende vil fortælle om møllerne.  

Sommerturen. 

Fredensborg Møllelaugs sommertur er under planlægning. Vi er ved at få de sidste aftaler på plads, og 

håber at kunne sende jer program m.v. meget snart. 

Rækværket 

Det går nu planmæssige fremad med opsætning af rækværket ved Karlebo Mølle, men der kan stadig 

bruges ekstra hjælpende hænder. Mail til kontakt@fredensborg-mollelaug.dk  

Du må meget gerne give en hånd med og du behøver ikke at føle dig forpligtet som møllepasser. 

Nye medlemmer 

Igen i maj måned har vi haft den glæde at kunne byde nye 7 medlemmer velkommen i møllelauget. 

Heraf er der en som også gerne ville være møllepasser. 

Dermed er vi nu 120 medlemmer fordelt på 71 husstande. 

- men der er plads til mange flere! 

Send blot navn(e) mail og adresse sammen med kontingent 2014 på 100,- kr. til reg. 2415 kt. 6276712916 

Højsager Mølle 

Desværre er der ikke udsigt til en snarlig opstart på renoveringen. 

Vi håber at der bliver afsat midler på næste års kommunale budget, og at der tilflyder nogle fondsmidler, 

så møllen kan blive genrejst i 2015. 

Arealet omkring møllen og selve møllebakken er dog stadig et besøg værd hvis I er af sted med 

madkurven. 

http://www.danskmoellerforening.dk/2014-2
http://www.danskmoellerforening.dk/mollehistorier-2014
mailto:kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

