Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 7 / 2018
National Mølledag søndag den 17.juni
Begge møller vil være åbne mellem kl. 10 og 15
Find pressemeddelelsen m.v. på hjemmesiden
Ved Højsager Mølle, Højsagervej 8, mellem Fredensborg og Humlebæk kan I høre om den fortsatte renovering, som efter planen vil starte i august måned. Desuden vil Dansk Naturfredningsforening hver time fortælle om naturplejen på mølleskråningen og om foreningens arbejde.
Der vil også være mulighed for at se udøvende tekstilhåndværkere sidde med forskellige arbejder.
Ved møllen er der flere bord/bænkesæt, så der er mulighed for at nyde den medbragte madkurv.
Ved Karlebo Mølle, Kirkeltevej 161c ved Karlebo Landsby kan du få at vide, hvordan den historiske mølle
fungerer, og høre om møllelivet med en hverdag som vinden blæser.
Desvære kan vi endnu ikke køre med møllen, men også her ser vi hen til at skulle lære denne kunst.
Bemærk venligst, at adgang kun må ske op ad møllebakken fra vejsiden.
Anders And har haft sine genvordigheder med møller.
I samarbejde med Dansk Møllerforening udsender Egmunt Publishing A/S et særligt Anders And hæfte med
mølletema. Dette vil blive udelt til de registrerede medlemmer, der besøger møllerne på Mølledagen.
Bladet vil, så længe oplag haves, også kunne købes af os for 20,- kr stk.
Behandling af personoplysninger
Som meddelt i Møllenyt nr. 5 er der ajourførte regler for behandling af personoplysninger.
Bestyrelsen har nu udarbejdet en oversigt over møllelaugets brug af jeres oplysninger.
Den ligger nu tilgængelig på hjemmesiden som du kan finde ved at klikke her
Herligt sommermøde
Selv om vi ikke tog så lang væk, var det en stor oplevelse at deltage i det traditionelle sommermøde.
Denne gang besøgte vi – sammen med Møllevenner fra Nordskov Mølle – Ringovnen i Nivå, hvorpå vi nød
synet af den overdådige rododendron – have ved Nivågård.
Dagen blev afrundet med besøg på Hørsholm Mølle og Håndværkermuseum.
En mindesten
Slægtninge efter møllerfamilien Madsen, der boede og arbejdede på Højsager Mølle i perioden 1923 til 1960,
har ønsket at stenen fra gravstedet på Asminderød Kirkegård kom tilbage til Højsager.
Vi har nu flyttet stenen, og der er skrevet en lille folder om møllefamilien og stenen. Vi vil samle flere oplysninger som efterfølgende leveres til Lokalhistorisk Arkiv.
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