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Studietur til Gedesby og Nykøbing F.
Alle medlemmer har fået tilsendt indbydelse til en studietur den 22.september.
Turen gennemføres i samarbejde med tømrermester Christoffer Palle, der pt. arbejder på Højsager Mølle.
Benyt denne lejlighed til at se en mølle, næsten tilsvarende vore møller, som i foråret 2018 er færdigrestaureret og nu fuldt funktionsdygtig.

Der bliver også lejlighed til at besøge Christoffers moderne værksted.
Husk tilmelding senest den 8.september af hensyn til bestilling af bus og forplejning.
Højsager Mølle
Arbejdet nu så langt, at møllekroppen, der kom på plads på fundamentet den 1.august, er helt befriet for
gamle spåner, tagpap og brædder. Hør også et interwiew i Radio Humleborg

Rundt om møllen er rejst et solidt stillads, som er forsynet med klimaskærm, der desværre også betyder, at
det er svært at følge arbejdet med udskiftning af de bjælker, der er angrebet af råd, men det går nu raskt
fremad.
Der er ikke adgang til møllen i øjeblikket, men vi vil forsøge at følge arbejdet, ved at taget en række fotos, så
vi sidenhen kan vise hvad der er sket.

Aktiviteter ved Højsager Mølle
Møllelauget har en vision om, at man kan samles ved Højsagers grundlovseg en gang om året - måske til alsang
eller tilsvarende – ligesom vi også ser hen til at kunne genskabe en række andre aktiviteter for såvel skoler som
foreninger m.fl. i og omkring Højsager Mølle.
Derfor er en overdækning der kan give læ for en regnbyge, samt en ordentlig toiletkabine på ønskesedlen.
Vi håber også at pladsen omkring grundlovsegen, såvel som de gode, plane pladser der står tilbage efter at
møllen igen bliver samlet, kan udnyttes til nogle af de kommende aktiviteter.
Bevoksningerne i naboskel, der gennem årene er blevet meget store, spærrer desværre noget for udsigten.
Karlebo Mølle
Igen i dette efterår danner møllen rammen om nogle af Karlebo Udeskoles aktiviteter, idet udeskolen har i alt
7 undervisningsdage i og omkring møllen. Frivillige fra møllelauget assisterer på undervisningsdagene.
De resterende reparationer på møllen forventes også udført i efterårets løb.
Hjælp til PR aktiviteter
Sponsorjagt. Møllelauget har med held søgt og fået tilsagn om fondsmidler, men vi har ikke endnu lokale
sponsorer, der vil støtte op om vore møller. Desværre mangler vi ekspertise, så har du erfaring med at skaffe
sponsorer, vil vi meget gerne lære lidt om dette

Billedet viser, at det for et andet møllelaug er lykedes.

Video-redigering. Gennem tiden har vi samlet en række små videoklip fra markante begivenheder ved møllerne, men vi mangler teknik og evner til at redigere materialet, så vi kunne få nogle korte, se-værdige film.
Derfor efterlyser vi en der på hobbybasis vil hjælpe os
Velkommen til nye støttemedlemmer.
Møllelaugets primære formål er at være en støtteforening, der markerer den folkelige opbakning omkring
arbejdet for at bevare kommunens 2 fredede møller. Den interesse der var i forbindelse med at møllekroppen på Højsager Mølle kom på plads, har ført til endnu flere støttemedlemmer.
Tak til alle jer, der støtter op om vore bestæbelser for at bevare kommunens kulturarv.
Måske kender I nogen venner eller familiemedlemmer, der også gerne vil støtte Møllelauget?
Man kan også give et medlemskab som gave.
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