Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 5 / 2019

Endnu en møllehistorisk mærkedag.
Torsdag den 21.marts var Højsager Mølle, som tidligere oplyst, endelig køreklar, og onsdag den 17.april
blev også Karlebo Mølle meldt klar, og allerede få dage efter kunne vi lade vingerne hilse en anmeldt
gruppe velkommen. Det var en stor oplevelse for såvel gæsterne som de frivillige, der fremviste møllen,
og der gik omkring 2 timer, før ”øjnene var mætte.”
Et lille skår i glæden er dog, at vi har så få frivillige - især ved Karlebo Mølle - at vi ikke tør tilbyde
flere åbne mølledage end foreløbig den Nationale Mølledag 16.juni.

Annoncer.
Vi forsøger nu at vække interesse hos flere, ved at annoncere efter såvel møllesvende som omvisere,
ikke alene her, men også ved opslag forskellige steder, samt på Facebook:

Kursus.
Der arbejdes nu på at arrangere en kursusdag om klargøring og kørsel med møllen og brug af kværnen. Det vil efter planen blive holdt St. Bededag den 17.maj ved Højsager Mølle.
Alle, der har ”en lille møllesvend i maven” bør benytte denne chance for at lære den grundlæggende
teknik under kyndig instruktion af møllebygger Christoffer Palle.
Afsæt hele dagen, hvor der også vil blive sikret forplejning undervejs. Tilmelding er dog nødvendig.

Årsmøde i Dansk Møllerforening.
Årsmødet afholdes denne gang på Sydfyn med indlogering på Svendborg Vandrerhjem fra fredag aften
den 24.maj til søndag formiddag 26.maj. Ud over årsmødet er der bl.a. rundtur til 8 – 10 møller.
Alle mølleinteresserede kan deltage.
Her fra Fredensborg Møllelaug er nu tilmeldt 9 deltagere, men yderligere kan nå at komme med.
Kontakt mig gerne for nærmere oplysninger.

Dansk Mølledag.
Efter planen vil vi forsøge at holde begge møller åbne på Den Nationale Mølledag 16.juni mellem kl. 10
og 16, men det afhænger af, om vi har hjælpere nok til at kunne betjene begge møller samtidigt, især da
nogle af vore frivillige er bortrejst på ferie i samme periode.

Genindvielse af møllerne.
Som tidligere omtalt, arbejedes der på at arrangere en officiel genindvielsesfest søndag den 8.september.
Vi har indbudt en række foreninger til at medvirke på dagen og der vil fra Kulturforvaltningens side
også blive arrangeret forskellige aktiviteter. Vi ser hen til en spændende dag, og håber på god vind.
Rent praktisk vil arrangementet blive afholdt ved og i Højsager Mølle, men vi vil på forskellig vis også
markere Karlebo Mølles genindvielse på dagen.

Aftalte arrangementer.
På nuværende tidspunkt har vi aftalt disse gruppe-arrangementer:
4.juni
”Copenhagen Wings” VW klub aftenbesøg ved Højsager Mølle.
8.august
”Birkerød Y’s Mens Club” besøger Karlebo Mølle.
29.september ”Dansk Cyklistforbund, Fredensborg” frokostpause ved Højsager Mølle.
Også jeres familie, forening eller klub er velkommen til at aftale et besøg.
Normalt koster et gruppebesøg 250,- kr. og der vil være to frivillige til stede.
Kontakt mig gerne og hør nærmere om denne spændende mulighed.
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