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Julelys

Den 4.dec. blev der tændt lys på Højsager mølle Møllen vil være belyst hver dag mellem ca. 8 – til 9
og igen mellem 16 og 22:15 i hele december måned.

Tidlig julegave

Disse 5 flotte krus stod ved Højsager Mølle torsdag den 13.dec.
Stor tak fra de frivillige for denne gave fra en ukendt, dygtig fotograf der var ”forbi med en papkasse.”

Og endnu et par gaver

To trapper i egetræ fra Omgangen ti, Brologftet, blev afprøvet med 90 kg. belastning.
Vindrodrosen blev sluppet fri den 13.december præcis 14:13 og knap et kvarter efter havde hatten fundet sin nye stilling. I løbet af eftermiddagen var den sidste rest af stillads pillet ned.
Stilladset blev fredag kørt til Karlebo Mølle, hvor det opstilles efter nytår.

Hjem til jul

Højsager Mølles vinger kom hjem fredag den 14.dec. lige før middag.
Sammen med vingerne var også de klapper m.v. der skal monteres på vingerne.
Vingerne bærer desværre præg af, at de har ligget ude med næsten jordkontakt i over 5 år, så der er
lidt udfordringer, før de er helt klare igen. Desværre mangler der også stadig noget, men det bliver forhåbentligt fundet, efter over de mange års opbevaring i et fjernt depot.
Den frivillige gruppe har påtaget sig at hjælpe med afrensning og maling af vingerne.
Det kan desværre først udføres, når temperaturen er til maling ude igen.

Karlebo Jul
Julen vil desværre igen blive lidt trist for Karlebo Mølle, for selv om vi kan se frem til, at den bliver sat
helt i stand i løbet af 2019, kan arbejdet først gå i gang, når stilladset er rejst efter nytår.
Inden da, får møllen dog endnu et besøg af Karlebo Udeskole, som har en undervisningsdag ved møllen
på tirsdag. Nu håber vi, at dette hold elever er lidt mere lydhøre end de sidste hold, som nærmest var
”en sæk lopper” at holde styr på.

Juleønsker

Vi ønsker at de resterende arbejder ved begge møller, vil blive udført indenfor det første halvår af 2019,
så vi kan fastlægge datoen for en genindvielse af møllerne.
På Christoffer Palles værksted på Lolland står et nyt ringkar klar til at blive transporteret til Højsager
Mølle, hvor det skal forsynes med 2 nye møllestene fra et støberi i Holland.
Målet er, at vore frivillige skal lære at betjene møllen og køre med kværnen, så dette håndværk stadig
kan vises.
Den anden kværn skal fortsat fremstå delvis åben, således af vi kan fremvise kværnens opbygning m.v.
for de mange gæster, der forhåbenligt vil kikke forbi i de kommende år.

Giv en julegave
Det kan være en udfordreing for andre end mig at finde på en gave.
Måske skulle I overveje at give et års medlemskab af Møllelauget som gave. Det koster kun 100,- kr.

God jul
Alle, såvel støttemedlemmer som frivillige og samarbejdspartnere, ønskes god jul og
et godt nytår
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