Fredensborg Møllelaug
Nyhedsbrev august 2015
HUSK åben Karlebo Mølle 1. – 2. og 16.august kl. 10 - 14

Møllelaugets sommertur
Vi starter søndag den 13.september kl. 09:00 fra Fredensborg og samler op i Nivå.
Forventet hjemkomst kl. ca. 16:30-17.
Med tilskud fra Lauget bliver deltagerprisen 195,- kr./ pro. pers.
Tilmelding sker ved indbetaling af deltagerbeløbet til konto 2415 - 6276 712 916 senest den 31.august.
Husk tydelig(e) navn(e) Nærmere program udsendes ultimo august.

mølledag ved Kanehøj Mølle

bageren ved bagerimuseet

I år går turen til to møller i det sydvestlige hjørne af Sjælland, nemlig Kanehøj Mølle nær Skelskør hvor der
bl.a. er ”Søndags – Majslabyrint” og Skovsgaards Mølle- og bagerimuseum mellem Næstved og Slagelse
med en meget stor samling bl.a. af håndværktøj, maskiner, brødvogne og kaner.
Forskellige årsager har gjort, at dette års tur falder lidt sent, men vi håber på godt vejr alligevel.
Møllepassere, omvisere og ”oppassere”
Bestyrelsen har indbudt alle frivillige til en arbejds – og hyggedag søndag den 9.august fra kl. 10 ved
Karlebo Mølle, og efterfølgende frokost ”et sted i nærheden”.
I den forbindelse vil vi også opfordre andre til at melde sig som frivillige hjælpere, hvad enten det er som
møllepasser, omviser eller ”oppasser.”
På nuværende tidspunkt har 3 meldt sig som ”oppassere” så vi nu har 13 møllepassere / omvisere og 3
”oppassere.”
Den samlede medlemsskare er på 154 personer, fordelt på 84 familier, men vi kan godt være flere, såvel
støttemedlemmer som frivillige.
Bilde kursus
Højsager Mølle danner den 29.august rammen om et landsdækkende kursus, som arrangeres af Dansk
Møller Forening (DMF)
Kursets deltagere skal lære at bilde møllesten, dvs. at hugge rillerne i stenene op så de står skarpe igen.
Enkelte af vore møllepassere og ”oppassere” vil være til stede, og vi håber også på pressens bevågenhed.
For os betyder det, at vi får bildet vore 4 møllesten – nu må vi blot håbe at de ikke har taget alvorlig skade
af sidste vinters frost.
Niels Erik Bølling
formand
Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Møllernes adresser:
Karlebo Mølle: Kirkeltevej 161c, 2980 Kokkedal
Højsager Mølle: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

