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Copenhagen Wings VW klub,
Den 4.juni havde vi et spændende besøg ved Højsager Mølle hvor mange familier var draget på aftentur
for at hygge sig sammen og vise deres flotte veteranbiler frem.

Egne fotos

Dansk Mølledag.
Den Nationale Mølledag, der altid falder på 3.søndag i juni, blev markeret såvel ved Højsager Mølle
som ved Karlebo Mølle. I år var det søndag 16.juni mellem kl. 10 og 16.
Trods flere andre arrangementer i kommunen samme dag, kunne vi notere en stor interesse for at se
møllerne og høre om mølleriet i gamle dage.
Samlet fandt et par hundrede personer vejen til møllerne, og enkelte fortalte, at de var på ”mølletur”
rundt til alle de møller i Nordsjælland, de kunne nå.
Vi havde også besøg fra Bräke Molla, så der blev lejlighed til at ”tale møller”, hen over Sundet, og få
genopfrisket minder fra den dag, da Fredensborg Møllelaug besøgte flere Skånske møller på sommerturen i 2017. Vi glæder os også over, at 5 nye familier fandt vej ind i Møllelauget på selve mølledagen.

Regningen er gjort op
Efter afslutningen på 2.etape af Højsager Mølles renovering, er regnskabet for denne del afsluttet.
Den samlede udgift er på ca. 2.6 mill. eksl. moms.
Vi har den glæde, at en stor del af udgiften bliver dækket at fondsmidler og tilskud.
TAK til:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for et bidrag på 500.000,- kr
Augustinus Fonden for et bidrag på 300.000,- kr.
Slots- og Kulturstyrelsen for tilsagn om et tilskud på 450.000,Fredensborg Kommune har skaffet de resterende midler, hovedsageligt fra vedligeholdelsesmidler over
flere finansår.
Møllelauget vil også gerne takke kommunens tilsynsførende Janne Liebach Guttesen samt møllebygger
Christoffer Palle for deres indsats, og gode samarbejde, såvel internt som med møllelauget.

En herlig aften på møllebakken
Mandag den 17.juni havde omkring 35 personer fra Danstrup Landsbylaug sat hinanden stævne på møllebakken, og alle medbragte aftenkaffen.
Vejret var helt perfekt, og alle nød aftenen, og enkelte blev helt til solnedgang. I aftenens løb fik gæsterne lejlighed til at følge en af omvisningerne i mindre hold, og spørgelysten og interessen var stor.
Helt trist har det vel ikke været, når ikke mindre end 15 familier meldte sig som støttemedlemmer.

4 billeder taget af Pernille Monberg

Aftalte gruppebesøg.
16.juli
Kammerhuset, Hørsholm, dagsbesøg ved Højsager Mølle
20.august
Birkerød Y’s Mens Club, aftenbesøg ved Karlebo Mølle.
29.september Dansk Cyklistforbund, Fredensborg, frokostpause ved Højsager Mølle.
Et gruppebesøg koster 250,- kr. og der vil være to frivillige til stede
Alt i alt mærker vi tydeligt, at interessen for møllerne er steget stærkt, efter at de nu begge står i fordums
glans igen. Vi ser hen til at mødes med såvel gamle som nye medlemmer mange gange i tiden fremover.
Hjertelig velkommen, også til alle nye.
Vil du lære møllerne nærmere at kende, så er du velkommen til at
deltage i det frivillige arbejde hvor vi pt. mødes nogle timer alle
torsdage.
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.
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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)

