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Lys i mørket

Den 1.december blev der atter tændt lys på Højsager Mølle.

Det er en gammel tradition vi ønsker at videreføre, men som har ligget stille i nogle år pga. renoveringsarbejderne. Der var dog noget lys på møllen også sidste år i december.
Der er nu anskaffet nyt belysningsudstyr med moderne LED-lamper, så strømforbruget er reduceret fra
ca. 2000 watt/time til 160 watt/time. Planen er, at lyset skal være tændt lidt om morgenen samt om aftenen fra ca. 16:30 til ca. 22:30 i hele december måned.

Karlebo Mølle
Vindrosen var tøjret i efteråret fordi der var stillads oppe ved møllekroppen, da møllen skulle males.
Den 1.september rev vindrosen sig løs i stormvejret, så hatten krøjede. Det medførte, at vingerne blev
presset ind mod stilladset, så enkelte del af hækværket blev beskadiget. Heldigvis var såvel møllebyggeren som vore frivillige hurtigt fremme, og fik stabiliseret det hele indenfor få timer. Møllen står nu flot
og nymalet men dog uden sejl i vinterhalvåret.
Den kan dog ”køre på brædderne alene” hvis vinden er til det.

Åben mølle, besøg de frivillige
Laugets frivillige mødes fortsat ved møllerne hver torsdag ved Højsager Mølle ca 10 – 13 og ved Karebo Mølle ca 15 - 17. Hver gang der er tilstrækelig vind løses persen, så vingerne kan køre.
Alle medlemmer er velkommen til at kikke forbi når der er åbent. Vi kan dog ikke love egentlige omvisninger på arbejdsdagene.
Vi vil gerne være flere, så måske et par timers hyggeligt samvær og frisk luft om ugen også er noget for
dig?

Et kik op i møllehatten, med vingeaksel og hathjul.

Frivillig-gruppen mødes
Det er ved at være en tradition at de frivillige mødes ved årets begyndelse til et møde, hvor de også er
velkomne til at tage en ledsager med. Det næste møde bliver i februar måned, hvor vi mødes om et aktuelt eller møllefagligt emne, og derpå har en hggelig spisning, hvor vi måske lærer hinanden at kende fra
en ny vinkel.

Udeskole
Karlebo Udeskole har årets sidste undervisninger i Karlebo Mølle over tre dage i begyndelsen af december. Vi håber at såvel Karlebo Udeskole, som andre skoler og institutioner i kommunen, i det kommende år vil benytte møllerne som ramme og inspiratioin i forbindelse med undervisningen.

Aktiviteter
Bestyrelsen lægger op til, at der skal være en hel del aktiviteter i og omkring møllerne, men ud over
”åben mølle” på udvalgte dage, vil vi gerne have andre aktiviteter, så såvel møllerne som de herlige omgivelser bliver brugt af mange borgere og turister.
Der skal måske være en grundlovsfest, et sangstævne, et høstmarked eller andre aktiviteter – især omkring Højsager Mølle – som kan være til glæde for mange såvel unge som ældre.
Vi modtager meget gerne forslag og inspiration til andre aktiviteter.

Dansk Møllerforenings årsmøde
I dagene 22.-24.maj afholder Dansk Møllerforening årsmøde i Nordsjælland, og i den forbindelse kan vi
forvente at vore møller bliver besøgt af møllefolk fra hele landet i løbet af lørdagen. Årsmødet er altid
en god lejlighed til at møde andre møllefolk og udvæksle erfaringer. Gennem årene har flere af vore
frivillige deltaget i møderne, men årsmøderne er åbne for alle mølleinteresserede.
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