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Møllelaugets sensommer – og studietur søndag den 13.september.
Vi var 20 medlemmer der drog af sted, men der havde været plads til mange flere.
Det sene tidspunkt på året har måske holdt nogle tilbage, men vi var heldige med vejret.
Støvet blev bundet af regn, men senere klarede det noget op.
I år gik turen til Kanehøj Mølle nær Skelskør hvor det lokale møllelaug modtog os med frisk kaffe og
hjemmebag. Laugets formand Anders Bülow Kristensen fortalte engageret om laugets arbejde og om møllens
restaurering m.v., hvorefter man kunne se sig rund i og omkring møllen.
Inden vi drog videre spiste vi laugets medbragte frokost, og selv om vi brugte rigelig tid, kunne vi godt være
blevet noget endnu.
Let forsinket nåede vi frem til Skovsgaards Mølle- og bagerimuseum mellem Næstved og Slagelse.
Desværre gjorde forsinkelsen ved Kanehøj Mølle, at vi dårligt kunne nå at se alt det spændende og
anderledes dette sted kunne fremvise. Hvis I planlægger en tur til Sydsjælland, er dette absolut et sted vi kan
anbefale.
Et specielt arrangement.
Ca. 65 studerende i landskabsdannelse og jordbundslære på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur,
afholdt en ekskursion den 23. september rundt i Nordsjælland.
I den forbindelse besigtigede de møllebakken ved Karlebo Mølle, som jo er en issøbakke.
Indenfor en snæver tidsramme på kun ca. 45 minutter på lokaliteten, hvor de studerende skulle opmåle og
skitsere bakkeprofilen, fik de også lejlighed til at kikke ind i møllen, hvor tre møllepassere stod klar på hver
sin etage for at besvare spørgsmål. Et spændende og anderledes arrangement.
Også en stor tak for velvilligt samarbejde til møllens nabo Helen Dufour, som ejer det meste af møllebakken.
Karlebo Udeskole ved Karlebo Mølle
Også udeskolen har med fire 2.klasser haft gode aktiviteter i og ved møllen.
Eleverne var denne gang meget mere lydhøre overfor det der blev fortalt, end de var for et år siden.
3 af vore frivillige har sammen med Peter Laxdal, hjulpet lærerne gennem undervisningen.
Der planlægges nu besøg af fire 1.klasser, der skal høre julehistorier i møllen (og måske ser de møllenissen?)
Nordsjællandske møllers fællesmøde
for fjerde gang indbydes mølleinteresserede lørdag den 24.oktober til et fællesmøde, hvor møllefolk fra hele
Nordsjælland mødes. Denne gang bliver mødet holdt ved Skenkelsø Mølle. Er du interesseret, kan du få
nærmere oplysninger hos undertegnede.
Nye medlemmer
Vi har igen den glæde at kunne byde nye støttemedlemmer velkommen i lauget.
Det er fortsat vort håb at enkelte vil være med til at yde en frivillig indsats, ikke alene som møllepasser, men
også med andre forefaldende småjobs. Det kunne f.eks. blive en del af et aktivt senior liv.
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