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Besøg i Karlebo Mølle 

Hen over sommerhalvåret har de frivillige møllepassere hold Åben Mølle 7 dage, samt når der var 

arbejdsdage. Desuden har vi haft besøg af mindre og større grupper efter aftale. 

Desuden har der været udeskoleundervisning med i alt 158 elever og lærere. 

I alt har omkring 500 personer besøgt møllen. 

 

Desværre har der også nogle gange været gæster når møllen var lukket.  

Disse gæster har været så ivrige i at se møllen indvendig, at de har skaffet sig uofficiel adgang, og endda 

taget souvenir i form af værktøj m.v. med sig. Vi har derfor måtte indføre forskellige modforanstaltninger. 

Fredensborg Udeskole ved Karlebo Mølle 

Vi har aftalt besøg af fire 1.klasser, der skal høre julehistorier i møllen (og måske ser de møllenissen?) i første 

uge af december. 

Fredning af møllerne 

Begge møller har været fredet i flere generationer, og i løbet af sommeren har Kulturstyrelsen besigtiget 

begge møller, som fortsat er erklæret fredet.  

Karlebo Mølle har modtaget papir på den fortsatte fredning, men efter indsigelse fra Møllelauget vil enkelte 

historiske oplysninger blive tilrettet, før det endelige fredningsdokument kan sættes i glas og ramme. 

Vi afventer papirerne på Højsager Mølle. 

Alle medlemmer 

Dato og sted for næste generalforsamling er nu fastlagt. Det bliver denne gang i Kulturhuset i Karlebo torsdag 

den 10.marts 2016. Nærmere vil blive udsendt senere, men skriv datoen i kalenderen allerede nu. 

De frivillige hjælpere 

Ud over møllepasserne, der yder en stor indsats med vedligeholdelse af møllerne, har vi nu også en mindre 

gruppe ”oppassere” eller ”møllehjælpere” (kært barn har mange navne) hvoraf nogle også indgår som 

omvisere. 

Alle frivillige vil blive indbudt til et møde den 30.januar, hvor vi dels skal arbejde med et fællesemne (vi 

overvejer førstehjælp) og dels skal hygge os sammen. 

Du / I kan også komme med i frivilliggruppen, det koster kun en telefonopringning eller en mail. 

Nordsjællandske møllers fællesmøde 

Den 24.oktober deltog enkelte af vore frivillige for fjerde gang i fællesmødet, hvor møllefolk fra hele 

Nordsjælland mødtes. Næste møde er aftalt til 16.april 2016.  
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