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Møllehistorisk mærkedag.
Kort før middag torsdag den 21.marts var Højsager Mølle endelig køreklar, og da persen blev løsnet,
begyndte vingerne at dreje roligt for vinden.
I betagtning af den meget lange periode, hvor møllen ikke har fungeret, var det virkelig en stor oplevelse at se møllen køre igen. Alt fungerede som det skulle, og nu mangler kun nogle finjusteringer,
før møllebygger Christoffer Palle kan melde arbejdet afsluttet.
Møllens nye kværn er også køreklar, med to nye kværnstene, der blev leveret direkte fra Molensteen
Makerij Hans Titulaer i Holland den 11.marts.

Dejlig fremgang
Vi kan mærke den øgede interesse for at støtte op om vore møller, især efter nytår, hvor vi på blot 3
måneder har fået omkring 20 nye støttemedlemmer. Vort samlede medlemstal har hermed rundet de
250 personer. Velkommen til jer alle, og tak for støtten

Drift og vedligeholdelse
En spændende periode for møllelaugsts frivillige indledes nu med træning i at starte og standse møllen korrekt, at sikre rigtig smøring og øvrig vedligeholdelse, samt at lære at køre med kværnen.
Vi skulle meget gerne have oplært så mange, at vi kan betjene såvel Højsager Mølle som Karlebo
Mølle samtidig, når der er ”åbent mølle arrangementer”, f.eks. ved Dansk Mølledag 16.juni.
Derfor håber vi også at endnu flere kunne være interesseret i at indgå i vores gruppe af frivillige,
hvoraf også nogle måske kan oplæres i at være guider og fortælle om møllens historie og funktion,
eller varetage andre små praktiske funktioner.
Hold jer ikke tilbage, der er plads til alle, også selv om man kun kan deltage en gang imellem.
Vi mødes i øjeblikket hver torsdag formiddag ved Højsager Mølle.
Meget snart skal vi også i gang med at montere sejl og lære at betjene Karlebo Mølle, så vi håber
også at kunne tilbyde ”arbejdsramte” en chance for at være med, f.eks. nogle timer på kanten af fyraften, og inden aftensmaden.
Kontakt mig gerne og hør nærmere om denne spændende mulighed. Mobil 60 68 27 82.
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