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Maj og juni 

På grund af sygdom blev der ikke udsende nyhedsbrev omkring 1,maj, så her følger en kort opdatering af 

hvad der er sket, og hvad der skal ske. 

Livet på landet 

Møllelauget deltog i et møde i Karlebo den 30.april med en bod hvor møllelauget blev præsenteret. 

Ny kommunekontakt 

Vores hidtidige kontakt i Center for Kommunale Ejendomme, Susanna Hansen, har søgt tilbage til et 

tidligere job. Vores nye kontaktperson er bygningskonstruktør Janne Liebach Guttesen.  

Janne har allerede stiftet bekendtskab med møllerne og erklærede at hun meget gerne vil kæmpe for 

denne kulturarv. 

Kulturstyrelsen på besøg 

Repræsentanter fra Kulturstyrelsen har, sammen med Janne og to fra bestyrelsen, besøgt såvel Karlebo 

som Højsager møller. De gav udtryk for, at begge møller skal bevare status som fredede bygninger. 

Så længe der versere en sag omkring Karlebo kan de ikke gøre yderligere dér, men de vil arbejde for at der 

fra Kulturstyrelsen kan bevilliges midler til Højsager Mølles genrejsning. Lige nu afventer vi spændt deres 

rapport fra besøgene. De fondsmidler vi har søgt er desværre ikke bevilliget. 

Dansk Mølledag 

Som tidligere omtalt er den landsdækkende mølledag i år søndag den 21.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 finde en samlet oversigt over alle tilmeldte møller på DMFs hjemmeside her. 

Der er desuden et oversigtskort der viser alle de tilmeldte møller. 

Karlebo Mølle vil være åben fra kl. 11 til 15. Desværre kan vi stadig ikke køre med møllen, da de sidste 

reparationer afventer udfaldet af retssagen mod håndværkeren, men det er muligt at se den spændende 

konstruktion og høre om mølleriet i gamle dage.  Et oplagt mål for en familieudflugt. 

Arealet omkring Højsager Mølle og selve møllebakken er stadig et besøg værd hvis I er af sted med 

madkurven. 

Sommerturen. 

Også i år vil vi gerne arrangere en sommertur, men pga. sygdom er planlægningen blevet noget forsinket. 

Måske er det også bedst, at tidspunktet bliver sidst på sommerferien i stedet for som hidtil først på 

sommeren. 

http://www.danskmoellerforening.dk/deltagende-moller-2015
http://www.danskmoellerforening.dk/oversigtskort-2015

