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Hjemmesiden
Desværre har laugets hjemmeside været ned i en uges tid pga. server omlægning.
Siden www.fredensborg-mollelaug.dk skulle nu være oppe igen. Husk at holde øje med hjemmesiden.
Der vil blive lagt et par fotosider fra Sommerturen og fra Åben Mølle på hjemmesiden.
Sommer – studieturen den 20.maj.
21 medlemmer drog af sted i bus rundt i egnen nord for Helsingborg, hvor vi besøgte to spændende
møller, Sophiamöllan i Viken og Bracke Mölla nær Lerhamn.
Begge steder blev vi modtaget af et hold frivillige, der begejstret fremviste deres møller.
Bräcke Mölla kørte fint og vi fik lejlighed til at se kværnen fungere.
Undervejs holdt vi spisepause ved Flickorna Lundgren på Skäret, hvor vi fik mere æggekage med flæsk end
vi kunne spise! Vi kunne også byde 2 nye medlemmer af Lauget velkommen.
Alt i alt en herlig tur hvor vi godt kunne have været flere.
Åben Mølle i børnehøjde.
Årets første Åben Mølle havde det specielle tema, at vi gerne ville give børnefamilier en mulighed for en fælles
oplevelse.
Fredensborg og Karlebo Skolers Projektleder/naturvejleder Peter Laxdal, der også er frivillig i møllelauget, hjalp
de fire andre frivillige, Merethe, Elton, Johnny og Krølle med aktiviteterne ved møllen.
Aktiviteterne var mest møntet på børn og barnlige sjæle, og bestod bl.a. i at oplægge tagspåner i det rigtige
mønster, at male korn til mel på en håndkværn og at bage pandekager af eget mel.
Selve møllen blev ad flere omgange fremvist med guidning inde i møllen.

foto Elton

Der er Åben Mølle igen på mølledagen søndag den 18.juni.
Kl. 10 – 12 ved Højsager Mølle: ”Kom og hør om renoveringen” ”Medbragt mad kan nydes på møllebakken”
(møllevagter: Grit, Marianne og Johnny)
Kl. 13 – 16 ved Karlebo Mølle: ”Rundvisning og fortælling om møllens og områdets historie”
(møllevagter: John, Krølle, Morten og Niels E.)
Vel mødt
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