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Den traditionelle studie- og sommertur for alle medlemmer med ledsagere, lørdag den 28.maj, blev 

gennemført i ideelt vejr som en tur rundt i det skønne Hellebæk - område omkring Hammermøllen. 

Knap en snes medlemmer deltog, og alle nød såvel turen som Peter Uldums inspirerende beretninger 

om området. Frokosten i Hammermøllens café blev også nydt af alle. 

Det undrede os, at der ikke var flere, som havde benyttet denne lejlighed til at se og opleve dette. 

Dansk Møllerforenings årsmøde i dagene 3. – 5.juni blev afholdt i grænselandet Danmark – Tyskland, 

hvor vi bl.a. besøgte en række møller i området og fik lejlighed til at få udvekslet mange nyttige mølle-

tanker og erfaringer. 

I år var vi kun 4 personer af sted, men også her er der fremtidig mulighed for at deltage. 

Den officielle mølledag søndag den 19.juni er der omkring 100 åbne møller over hele landet, og vi vil 

også deltage med Karlebo Mølle der holder åbent mellem kl. 11 og 15, som beskrevet i mailen.  

I kan også læse mere på www.danskmolledag.dk  

Karlebo Mølle afventer stadig på en afgørelse fra advokaterne.  

Det sidste vi har hørt var i forbindelse med syns - og skønsforretningen i januar måned. 

Ved Højsager Mølle er der heller ikke noget nyt endnu, men det forlyder, at der meget snart rejses et 

stillads med overdækning, så renovering af møllefundamentet, kan starte op.   

Det frivillige arbejde består derfor i øjeblikket mest i, at møllepassere og hjælpere mødes hver tirsdag 

ved Karlebo Mølle mellem kl. ca. 15 og 17 for at foretage småreparationer og vedligeholdelsesarbej-

der, men mest for at holde den sociale kontakt medens vi venter på at møllerne kan køre aktivt igen. 

Frivillig eller ej, er du / I altid velkommen til at kikke forbi og få en snak med os. 
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