Fredensborg Møllelaug
Møllenyt nr. 11 / 2017

HUSK medlemsmødet den 7.november kl. 19:30
i Mødelokale B på Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3. 1., 3480 Fredensborg

Glemte møller og andre lokaliteter i Fredensborg Kommune
Peter Aarby vil fortælle om en række historiske steder, herunder især de møller, der har været i vort
område.
Alle støttemedlemmer i Fredensborg Møllelaug, indbydes; husk at tage familie og venner med.
Der er fri adgang og vi giver en forfriskning i aftenens løb.
P- kælderen under biblioteket bør IKKE benyttes, da den normalt er aflåst mellem kl. 19 og 7
Fonde og sponsorer
Vi har nu søgt yderligere fondsmidler, denne gang fra Augustinus Fonden, til 2.etape af arbejdet med
restaurering af Højsager Mølle. Samlet mangler vi lige nu ca. 1,5 mil. før møllen er helt genrejst.
Nordsjællandsk Møllemøde
Siden foråret 2014 har møllevenner og bestyrelsesmedlemmer fra Nordsjællandske møller mødtes
hvert halve år for at udveksle erfaringer og lære nyt om vore gamle møller.
Værtsstedet går på omgang, og denne gang skulle mødet holdes her hos os.
Lørdag den 21.oktober samledes 24 personer fra i alt 9 Nordsjællandske møller derfor her.
Vi besøgte først Karlebo Mølle hvor møllebyggeren fortalte om, og vi kunne bese, det igangværende
arbejde, som forventes afsluttet i indeværende år.

Da der er en del skader i de bærende konstruktioner, har det været nødvendigt at fjerne den ydre
spånbeklædning for at udføre reparationerne. Hele spånbeklædningen bliver derfor også udskiftet.
Efter en hyggelig frokost med megen møllesnak kørte alle til Højsager Mølle hvor der var kaffe, medens jeg gennemgik bestræbelserne for at få genrejst møllen.

Vi kan glæde os over, at fundament og broloft nu er ordnet, samt at der er givet lovning på midler til at
2.etape kan igangsættes i begyndelsen af det nye år.
Denne etape vil omfatte udbedring af rådskader i de bærende elementer i møllekroppen, samt fornyelse af spånbelægningen.
Den afsluttende 3.etape vil bestå i at få samlet møllens tre dele, samt at få vinger og mølleværk til at
fungere igen.

Billedet viser møllens tre dele. Fundament / broloft er i baggrunden under den midlertidige afdækning.
Møllehatten er ordnet, og afventer blot maling og montering.
De nye vinger ligger stadig i depot hos møllebyggeren i Odsherred.
Møllekroppen kan ”desværre” fungere som et midlertidigt mødelokale, hvor der er plads til 25 – 30
personer, fordi mølleinventaret er delvis fjernet.
Måske kan den midlertidige afdækning en gang genbruges som tag over et lille forsamlingslokale?
Kan du skaffe sponsorater?
Vi efterlyser stadig en eller flere, som har lidt forstand på at skaffe lokale sponsorater.

Niels Erik Bølling
formand

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk * Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Bank: 2313 – 6 276 712 916 * MobilePay: 6068 2782
Husstandskontingent for et år er 100,- kr.
Møllernes adresser:
Karlebo Mølle: Kirkeltevej 161c, 2980 Kokkedal * Højsager Mølle: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

