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Fredning af møllerne 

Karlebo Mølle har nu modtaget fredningsdokumenterne, hvor enkelte historiske oplysninger, på foranledning 

af Møllelauget er, eller vil blive tilrettet. Se vedhæftede. 

Vi afventer stadig papirerne på Højsager Mølle. 

Stormskader  

Begge møller er sluppet rimeligt godt gennem den senere tids storme. 

Et par stormluger på Karlebo Mølle blev revet lidt løse, men er nu sikret igen. 

Kroppen af Højsager Mølle fik noget af den midlertidige afdækning ødelagt, men med hjælp fra Falck skulle 

afdækningen nu være OK igen. Der var dog problemer med at få en lift frem til kroppen pga. den meget 

bløde jord, så der måtte udlægges køreplader! Trods god afdækning er det ikke særligt godt for møllens 

tilstand, at den ikke er repareret og genopstillet. 

       

Også ”et væltet lokum” var resultat af stormvejret, men toiletkabinen er nu rejst op og renset helt igen. 

Vores møllenabo ved Højsager Mølle oplevede, at et kæmpe træ væltede, heldigvis væk fra huset, som ellers 

ville være smadret af træet. 

Fredensborg Udeskole ved Karlebo Mølle 

Endnu fire 1.klasser har besøgt møllen i første uge af december, hvor de hørte jule(uhygge)historier i møllen, 

og også hørte lidt om møllenisser og andet godtfolk i gamle dage. Det blev samlet til omkring 150 gæster i 

disse dage, inkl. lærere og forældre. Det er en god tradition som gerne må fortsætte. 

De frivillige hjælpere 

Alle frivillige med ledsagere vil blive indbudt til et møde i foreningshuset Sletten i Humlebæk lørdag den 

30.januar mellem kl. 10 og ca. 15. 

Der vil blive et par timer med et fællesemne (førstehjælp) og vi skal også have fællesspisning og hygge os 

sammen. Du / I kan også komme med i frivilliggruppen, det koster kun en telefonopringning eller en mail. 

Generalforsamling 2016 

Husk at notere dato og sted: Kulturhuset i Karlebo torsdag den 10.marts 2016.  

Nærmere vil blive udsendt senere. 

Niels Erik Bølling 

formand 


