
Nyt fra møllelauget marts 2014 

Kære møllevenner 

Medlemsmøde 

Arbejdet med SAVE registrering af bevaringsværdige og fredede bygninger i kommunen. 
Vi har nu fået en aftale på plads, så vi i forbindelse med generalforsamlingen torsdag den 13.marts 

kl. 19:30  kan få et interessent indblik i arbejdet. 

Arkivar og medlem af projektgruppen Lise Schifter fortæller om projektet og dets betydning for 

kommunens bygninger og indbyggere. 

I løbet af 2014 gennemfører Fredensborg Kommune en omfattende registrering af bygninger i 

kommunen, der er opført før 1940.  

Det sker for at skabe overblik over hvilke bygninger, der er bevaringsværdige ud fra en række 

perspektiver som f.eks. bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi og dens tilstand. 

Udstilling 
I forbindelse hermed kan man frem til den 3.marts se udstillinge n ”Bygningskultur 20 15”  på 

Fredensborg Bibliotek, og I kan gå ind på hjemmesiden Steder med sjæl  hvor man kan læse om og 

stemme på 10 udvalgte mål her i kommunen. Vi anbefaler at I kikker på siden og afgiver en stemme 

– selvfølgelig helst på Højsager Mølle! 

Medlemsblad 
Næste nummer af medlemsbladet ”Møllerne i Fredensborg”, vil blive omdelt på 

generalforsamlingen og efterfølgende. 

Gratis flis og frisk luft 

Karlebo Mølle  er nu helt frilagt, men der mangler endnu at en del grenen m.v. skal igennem en 

flishugger.  

Der er her mulighed for at I kan få flis til forårsarbejdet i haven, blot I aftaler dette med John 

Bonnor telefon 48 28 13 11. Sidste dag (forhåbentlig) er i morgen den 27.februar. 

Det letteste vil være, hvis I kommer med egen trailer, og flisen bliv er pustet direkte op på ladet. 

Har I lyst til at give et par timer ude i den friske luft, kan der altid bruges lidt ekstra hænder. 

I kan læse lidt om rydningen bl.a. her: Humleborg Online , men artiklen har også være bragt i flere 

aviser m.v. 

Indsamling af erindringer 
Møllelauget har, som tidligere meddelt, i samarbejde med Fredensborg Arkiverne og John Macko 

fra Radio Humleborg, opstartet indsamling af erindringer fra dengang møllerne var i drift og 

landbrugets dagligdag var meget anderledes end nu.  

John har på nuværende tidspunkt besøgt 10 personer, der har berettet til ”den nysgerrige 

mikrofon”, men vi vil gerne i kontakt med flere, der har noget at berette fra ”gamle dage” 

Alle optagelserne bliver lagt på Fredensborg Arkiverne, men efter aftale med den enkelte, bringes 

nogle indslag også i Radio Humleborg. 

På gensyn til medlemsmøde og generalforsamling 

Torsdag den 13.marts kl. 19:30 på Fredensborg Bibliotek 

 Niels Erik Bølling 

formand 

Fredensborg Møllelaug 

http://www.stedermedsjæl.dk/
http://www.humleborg.dk/index.php/kultur/695-tornerosesovnen-er-slut


www.fredensborg-mollelaug.dk  

http://www.fredensborg-mollelaug.dk/

