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Karlebo Mølle, Kirkeltevej 161C,
2980 Kokkedal

Der har været forskellige former for mølleri i Karlebo siden middelalderen.
Den nuværende mølle er fra 1835 og er
opført på det sted hvor en nedbrændt
stubmølle har stået.
Mølledriften ophørte i 1946.
Møllen er forsynet med kludesejl og selvkrøje. Den blev fredet i 1950
Karlebo Mølle, ligger højt på en bakketop
og der er en helt enestående udsigt over
Karlebo landsby og det kuperede terræn,
især mod nord og øst.
Der er kun adgang til fods.
Parkering kan ske langs Kirkeltevej

ca 1915 (arkivfoto)

- se aktuelt nyt på hjemmesiden
HM = Højsager Mølle,
Højsagervej 8, 3480 Fredensborg
KM = Karlebo Mølle
Kirkeltevej 161C, 2980 Kokkedal
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Laugets formål er at vise, at der er en
folkelig opbakning til vores arbejde for at
passe og bevare de 2 fredede møller.
Bliv støttemedlem af Møllelauget, som er
fælles for de to fredede møller:
Højsager Mølle og Karlebo Mølle.
Højsagervej 8,
3480 Fredensborg

Højsager Mølle, blev bygget i 1870.
Den blev fredet i 1959, men var i drift til
1972.
Selve møllen har gennemgået en kraftig
renovering og nu skal møllelaugets frivillige lære at køre med møllen.
Møllen er forsynet med klapvinger og
selvkrøje.
Arealet omkring møllen er et offentligt
tilgængeligt område, hvor man er velkommen til at spise sin madkurv ved bordene.
Møllebakken indbyder til en meget afstressende oplevelse.
Nyd landskabet. Det er helt gratis.

Møllerne kan normalt besøges hvis der er
frivillige hjælpere til stede, såfremt der
ikke er optaget af grupper eller skoler.
Omvisninger tilbydes på annoncerede
åbningsdage. Se hjemmesiden.
Grupper/selskaber kan efter aftale og
mod gebyr få forevist møllen.

Kontakt tlf. +45 60 68 27 82
Mail kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

Fredensborg Møllelaug.
Historiske møllers venner.

DO IT NOW!
MobilePay til 6068 2782
Kun 100,- kr/år for alle på samme adresse

Frivillige hjælpere
Møllelauget har brug for hjælpere der
har lyst til at fungere som omvisere, eller
deltage i arbejdet med tilsyn og vedligeholdelse af møllerne.
Vi tilbyder relevante uddannelser ved
sidemandsoplæring og kurser.
Bliv oplært i møllernes historie eller i at
kunne betjene møllens maskineri og lære
at male korn til mel.
Møllerne ejes af Fredensborg Kommune

