Fredensborg Møllelaug
Program
Sommertur til Skåne
lørdag den 20.maj 2017
Pris:

Hver person, der indgår i husstands-medlemskabet 200,- kr.
Øvrige kan deltage ved at betale årskontingent + deltagergebyr, samlet 300,- kr.
Dækker delvis betaling af forplejning, transport og entre.

Tilmelding:

Senest den 28.april ved betaling til:
konto 2313 - 62 7671 2916 eller til MobilePay 6068 2782 HUSK NAVN

Mødetid - sted: kl. 09:00 H-H terminalen på Helsingør station. Her omdeles billetter til færgen, og
vi går samlet ombord. HUSK BILLEDLEGITIMATION.
Program:

Turen gennemføres i lejet bus fra / til Helsingborg og vi skal undervejs besøge 2
aktive museumsmøller. De anførte tider er kun vejledende, men vi stiler efter at være
tilbage i Helsingborg senest kl. 16:00.
Der kan læses mere om besøgsstederne ved at følge de markerede link

10:00

I Helsingborg følger vi skiltningen i terminalen frem til ”vores” bus.

10:30-11:45 (20) Sophiamöllan i Viken
Møllen passes af en stiftelse og vi modtages af Stiftelsens ordfører Robert Johnasson.
Møllen er en af de største på egnen med en spændvidde på 23 meter.
Den er bygget af en dansk skibsredder Peter Nielsen Lindberg og stod færdig i 1838.
Møllen er fuldt funktionsdygtig.
Vi tilbydes en rundvisning i møllen og slutter i Östra Magasinet” hvor der serveres en
kop kaffe medens vi ser en film som beskriver møllens historie.
12:00-12:15 (25) Brandstorps Mölla i Brandstorp
I 2013 nedbrændte møllen, men enkelte effekter blev reddet.
Der er nu indrettet et lille museum i møllens fundament.
Vi får måske lejlighed til at kikke ind.
12:30-13:45 (40) Restaurant Flickorna Lundgren i Skäret
Nær den nordlige kyst af halvøen Kullen findes dette spisested, der har udviklet sig til
et særdeles besøgt mål.
Her spiser vi frokost og får en svensk øl eller vand til.
14:00-15:15 (46) Backe Mölla i Nyhamnsläge
Peter Sandell og hans raske møllesvende vil sætte alle sejl til, og de kan også vise
kværnene i brug. Vi får en god oplevelse, også ved denne mølle.
15:45-16:00 (77) Helsingborg busterminal. Herfra individuel rejse hjem.
(husk at gemme billetten fra udturen)
Ret til forbedringer forbeholdes.
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