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2 timer om ugen
Vi lægger op til, at møllerne kan besøges, når der er frivillige hjælpere til stede.
Det betyder normalt, at Højsager Mølle har åbent hver torsdag mellem kl. 10 og 12
Karlebo Mølle vil også være åben et par timer om ugen; ring gerne for at få oplyst aktuel åbningstid.
De frivillige vil køre med vingerne, hvis vinden er til det, og der vil være mulighed for at kikke ind i
”maskinen” og se den imponerende konstruktion, men der vil normalt ikke være omvisning disse dage.
Vil du lære møllerne nærmere at kende, så er du velkommen til at deltage i det frivillige arbejde.
Det er stadig ganske uforpligtende; kom, når du har tid og lyst. Vi kan altid bruge en ekstra hånd til forefaldende arbejde, og så hygger vi os også sammen ude i den flotte natur.

Dansk Mølledag.
Vi vil holde begge møller åbne på Den Nationale Mølledag 16.juni mellem kl. 10 og 16.
Alle er velkommen og det vil være muligt at få lidt forklaring på, såvel møllernes historie som deres
funktion og betydning i datidens samfund.
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 med fremvisninger, end denne dag.

Lidt nyt siden sidst
Den 17.maj blev der afholdt en hel kursusdag om klargøring og kørsel med møllen og brug af kværnen.
Desværre var der ikke megen vind, så det var kun med nød og næppe, at vingeren kunne dreje rundt.
Der var slet ikke kraft nok til at trække en kværn, så det har vi til gode at lære.
Til gengæld fik deltageren et meget grundigt indblik i møllens funktion og betjening, og herunder ikke
mindst vigtigheden af at ”den der smør godt, kør godt”
Stor tak til Christoffer Palle, som brugte sin fridag på os.
Dagen gav os en stor forståelse for den frustratiuon, mølleren må have haft i gamle dage, når vinden
ikke var kraftig nok, og kornet ventede på at blive malet.
Den 24.-25 og 26 maj deltog 9 frivillige i Dansk Møllerforenings Årsmøde i Svendborg, og fik bl.a.
besøgt 9 vind- og vandmøller på Fyn.
Den 27.maj var der store maskiner i gang ved Karlebo Mølle lige fra morgenstunden. Den midlertidige
kørevej, der har været op til møllen under renoveringsperioden blev fjernet, og der er nu nysået græs.
Man kan dog stadig komme fra Kirkeltevej op til møllen lige udenfor det nysåede areal.
Den 28.maj fik vi møllebesøg fra Holland og Ringsted ved Højsager Mølle.

Genindvielse af møllerne.
Søndag den 8.september vil vi i samarbejde med Kulturforvaltningen arrangere en officiel genindvielse
af begge møller. Vi håber at mange foreninger vil være med til at festligholde dagen, med aktiviteter
omkring Højsager Mølle. Meget mere om dette, når tiden nærmer sig.

Aftalte gruppebesøg.
På nuværende tidspunkt har vi aftalt disse gruppe-besøg:
4.juni
Copenhagen Wings VW klub, aftenbesøg ved Højsager Mølle.
17.juni
Veksebo Landsbylaug, aftenbesøg ved Højsager Mølle
19.juni
Humlebæk Grundejerforening, aftenbesøg ved Højsager Mølle
20.august
Birkerød Y’s Mens Club, aftenbesøg ved 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.

Annoncer.
Efter vores annoncering i forbindelse med sidste Møllenyt har vi fået kontakt til endnu to personer.
De vil gerne bruge enkelte timer om ugen / måneden på møllerne. Vi fortsætter annonceringen, og annoncerne følger vedhæftet, så også du måske bliver inspireret til at kikke forbi.

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)

Fredensborg Møllelaug søger en eller flere møllersvende.
Vil du have en sjov og lærerig fritidsbeskæftigelse med hyggelige kollegaer?
Lidt om dig
Du er interesseret i at få gammel teknik til at fungere
Du er minimum 18 år gammel
Du har højt humør - også når vi har travlt
Kvallifikationer og oplæring:
Der kræves ingen særlige kvallifikationer.
Du vil få sidemandsoplæring, samt tilbud om såvel interne som eksterne kurser.
Løn:
Der ydes ikke løn, ud over samværet med de andre møllersvende.
(og måske kaffe med citronmåne!)
Bonus i form af en hyggelig middag et par gange om året (gerne med ledsager)
Mulighed for tilskud til særlige arrangementer indenfor ”mølleverdenen”
Arbejdstid:
En gang om ugen efter nærmere aftale, men der er ikke mødepligt
Når møllen er åben for publikum, (oftest i en week-end) er der behov for mindst 2 møllersvende.
Ansøgning
Kontakt bestyrelsen på mail kontakt@fredensborg-mollelaug.dk eller kom forbi Højsager
Mølle, Højsagervej 8, 3480 Fredensborg, en torsdag mellem 10 og 13
Vi ansætter løbende flere medarbejdere, så der er ingen ansøgningsfrist.
Kontakt
Se mere på hjemmesiden www.fredensborg-mollelaug.dk eller ring på telefon 60 68 27 82

Omvisere til historiske møller.
Vil du have en sjov og lærerig fritidsbeskæftigelse med hyggelige kollegaer?
Vi søger historisk interesserede omvisere, der kan fortælle om mølleriet i gamle dage
og om møllens historie og funktion.
Lidt om dig
Du er interesseret i at formidle historien og den gamle teknik
Du er minimum 18 år gammel
Du er god til at formidle
Du kan håndhæve sikkerhed under omvisningerne
Kvallifikationer og oplæring:
Der kræves ingen særlige kvallifikationer.
Du får tilbudt de fornødne historiske informationer.
Ved sidemandsoplæring vil du blive informeret om møllens opbygning og funktion.
Omvisninger vil normalt ske, når møllesvendene betjener møllen.
Løn:
Der ydes ikke løn, ud over samværet med møllersvendene. (og måske kaffe med citronmåne!)
Bonus i form af en hyggelig middag et par gange om året (gerne med ledsager)
Mulighed for tilskud til særlige arrangementer indenfor ”mølleverdenen”
Arbejdstid:
Når Højsager Mølle og Karlebo Mølle er åben for publikum, (oftest i en week-end) er der behov
for mindst en omviser, der arbejder sammen med møllersvendene hvert sted.
Ansøgning
Kontakt bestyrelsen på mail kontakt@fredensborg-mollelaug.dk eller kom forbi Højsager Mølle,
Højsagervej 8, 3480 Fredensborg, en torsdag mellem 10 og 13
Vi ansætter løbende flere medarbejdere, så der er ingen ansøgningsfrist.
Kontakt
Se mere på hjemmesiden www.fredensborg-mollelaug.dk eller ring på telefon 60 68 27 82

