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Frivillige møllevenner mødes
Frivillige har hvert halve år igennem nu 5½ år, på opfordring fra landsorganisationen Dansk Møller Forening (DMF), været samlet ved en af de Nordsjællandske møller for at mødes og udvæksle erfaringer.
Mødet i dette efterår blev afholdt af Melby Møllelaug, og de omkring 45 deltagere oplevede ikke alene
møllen, men også en speciel, lukket omvisning på Krudtværksmuseet i Frederiksværk, hvor der fordums
også har været flere vandmøller i forbindelse med værket.

1. Kanalen, hvor der før har været flere vandhjul der kunne drive maskinerne i bygningerne langs kanalen.
2. Et af de mange produktionshuse. Bemærk de 3 kraftige vægge, og det lette indgangsparti og tag. Det er konstrueret til
– ikke hvis – men når der skete en eksplosion, blæste indgangspartiet ud og blev opfanget af en jordvold.
Oven på jordvoldern står høje træer. De ”skulle opfange bygningsdele og afrevne lemmer” (Fra en gammel beskrivelse)

3. En enkelt genstand er hentet fra det tidligere Donse Krudtværk, før det sidste gang sprang i luften.
4. Ved Melby Mølle er et udhus med et lille brandmuseum.
5. Melby Mølle med manuelt krøjeværk. De fleste deltagere er i ly inde i møllen, hvor detaljer blev studeret.
6. En tragt mellem kværnloftet og broloftet var lidt speciel for os.

Åben mølle, besøg de frivillige
Som bekendt mødes vores gruppe af frivillige ved møllerne hver torsdag i tiden ca. 10 – 13 ved Højsager Mølle og 15 – 17 ved Karebo Mølle.
Gruppen vil, hver gang der er tilstrækelig vind, løse persen, så vingerne kan køre.
Desuden udføres forskellige vedligeholdelsesarbejder, primært smøring og renholdelse af møllerne.
Alle medlemmer er velkommen til at kikke forbi når der er åbent, så man i ro og mag kan se møllerne
inde, og få en lille snak med de frivillige. Vi kan dog ikke love egentlige omvisninger på arbejdsdagene.

Støttemedlem eller ej
Spørgsmålet om støttemedlemmer har været oppe at vende i bestyrelsen.
Ganske få har indtil nu, af forskellige årsager, fået tilsendt det samme som registrerede medlemmer.
Fremover vil de kun få nyhedsmail som denne, medens alle øvrige medlemsfordele fordrer, at de tegner
sig som ordinære, betalende støttemedlemmer.
De få som dette omfatter, har fået direkte brev om ændringen, der træder i kraft ved årsskiftet.
Lige i øjeblikket er vi omkring 300 medlemmer, og vi har den glæde, at vi også indenfor de sidste par
uger har kunnet byde nye medlemmer velkomne.

Nyt medlemsblad er ude

På nuværende tidspunkt skulle alle støttemedlemmer gerne have modtaget det seneste nummer af medlemsbladet. Som det ses, har bladet skiftet navn til ”Historiske møllers venner”, Medlemsblad for Fredensborg Møllelaug.
Hermed skulle vi gerne signalere at det netop er møllernes venner, der også er medlemmer af møllelauget. Skulle du mod forventning endnu ikke have modtaget bladet, bedes du kontakte os – helst pr. mail:
kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
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