Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 1 / 2019
Medlemsbidrag for 2019.
Tak til de af jer, som allerede har ydet et bidrag for året 2019
Vi håber at mange fortsat vil støtte op om Møllelaugets arbejde for vore historiske møller.
Bidraget kr. 100,- kan indbetales via MobilePay 60 68 27 82
eller indsættes på møllelaugets konto 2313 – 6276 712 916
Husk navn(e) / telefonnummer (oplys gerne hvor mange / hvem bidraget dækker)
Jo flere medlemmer vi er, jo større vægt har vores stemmer overfor kommunen og de virksomheder og fonde, vi kontakter. Ved årsskiftet er vi 120 husstande med samlet 239 personer.
Der har tidligere været mellem 25 og 30 aktive møllerier indenfor den nuværende kommunes
område. Møllelauget arbejder for at bevare de 2 tilbageværende møller i Fredensborg Kommune. Begge er nu fredede.
Enkelte af Møllelaugets støttemedlemmer indgår i gruppen af aktive hjælpere, som bl.a. deltager i vedligeholdelse og fremvisning af møllerne.
Også du er velkommen til - helt uforpligtende - at høre nærmere om gruppens arbejde.

Nytårsstorm

Desværre gik det lidt hårdt ud over den nyopsatte vindrose på Højsager Mølle, for nogle af bladene brækkede af. Skaden vil dog ikke forsinke det fortsatte arbejde, som pt. afventer at vejrforholdene tillader, at vingerne bliver monteret. Indtil da, fremstilles nye blade til vindrosen

Klar til renovering

Der er nu rejst et solidt stillads ved Karlebo Mølle, så den planlagte renovering af krøjeværket
og persen kan gå i gang.
De nærmeste dage vil dele af persen blive nedtaget. De skal en tur omkring værkstedet på Lolland, hvor reparationen foregår, og efterfølgende bliver det hele samlet i møllen igen.
Nogle af de dele der skal udskiftes i krøjeværket er bestilt, og vil snart blive leveret.

De frivillige hjælpere
I begyndelsen af februar mødes de frivillige hjælpere og deres ledsagere i Kulturstationen i
Humlebæk til en lille hyggespisning, som dog også byder på lidt lærdom:
Vi skal høre om hvad alle de ”mystiske” betegnelser i møllen dækker over, samt også blive lidt
klogere på, hvilke træsorter der bruges til de forskellige dele af møllen.
Møllegruppen mødes i øjeblikket hver torsdag fra kl. 10 ved Højsager Mølle. Kik gerne forbi.
Senere skal vi også have aktiviteter ved Karlebo Mølle, og måske også på andre tider, så arbejdsramte også kan vær med. Vi kan ikke blive for mange.

Generalforsamling
Årets generalforsamling bliver tirsdag den 5.marts fra kl. 19:30. Nærmere dagsorden og program for aftenen vil blive udsendt senere.
I ønskes alle, et godt nytår
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