Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 2 / 2019

Værdien af frivilligt arbejde
En meget lille del af laugets medlemmer indgår i den gruppe, som mødes omkring frivillige arbejdsopgaver ved møllerne. Værdien af dette arbejde kan opgøres i kroner og øre, men også i
hvad de frivillige får ud af at mødes:
”Personer, der gør noget aktivt, meningsfuldt og gør det sammen med andre, har op til fire
gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed.” Statens Institut for Folkesundhed
Måske skulle du overveje at kikke forbi når de frivillige mødes torsdage mellem 10 og 13 ved
Højsager Mølle? Senere skal vi også have aktiviteter ved Karlebo Mølle, samt måske også på
andre tider, så ”arbejdsramte” også kan vær med.

Medlemsbidrag for 2019, endnu en gang.
Nu har næsten alle, der hidtil har støttet Lauget, indbetalt årets bidrag på 100,- kr.
Skulle du være i tvivl om hvorvidt du har betalt, så kontakt gerne kassereren for at få det afklaret: Johnny Petersen 40 75 30 99 – helst mellem kl. 10 og 12
Tak til de af jer, som allerede har ydet et bidrag for året 2019

Højsager Mølle: Ny vindrose og vingerne på plads

På Højsager Mølle blev vindrosen beskadiget i nytårs-stormvejret, men 23.januar var der konstrueret og monteret en helt ny vindrose. Vingearmene, der havde ligget hos den tidligere møllebygger i knap 5½ år, var hentet hjem, og blev monteret 29.januar. Straks efter blev der monteret klapper på vingerne, som nu kun mangler at få monteret alle de stangforbindelser m.v., der
skal åbne og lukke klapperne.

Karlebo Mølle: Der arbejdes på værkstedet

Udad til ses det ikke meget, men forskellige dele er demonteret, fordi der skal laves nye dele på
værkstedet. Nogle gearhjul i krøjeværket og en del af tandkransen skal udskiftes,

Der fremstilles en ny ”hønsestige” og en ny bremsebelægning til persen

Generalforsamling tirsdag den 5.marts fra kl. 19:30
Aftenen indledes med et indlæg om Fredensborg Arkiverne, hvor arkivleder Lise Shifter
vil fortælle om, hvad man kan finde i arkiverne og hvordan det søges, samt også, hvad du kan
bidrage med til arkivet. Der er netop udsendt indbydelse til den ordinære generalforsamling.

Genindvielse
Snart står begge møllerne klar igen, så vi er så småt begyndt at planlægge en genindvielsesfest,
måske i forsommeren? Jeg håber dog vi ses inden.

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk * Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Kontingent kr. 100,- for 2019 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)

