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Nyhedsbrev og Forårs hilsen 2012 

Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner. 
 

Hermed lidt nyt om foreningens arbejde i de første 5 måneder af 2012. 

 
På Generalforsamlingen d. 19. marts deltog 48 medlemmer.  

Formanden orienterede om igangværende projekter. Foreningen har i løbet af 2011/2012 specielt 

fokuseret på mulighederne for genopretning af Mølledams-miljøet i sammenhæng med et større Natur- 

og Stiprojekt med Vandmøllen som kerneområde.  

Projekt "Kanon natur ved Vandmølle i Vejle Ådal" sigter således på  
 

 at etablere stier mm. ved Stenager Vandmølle med det formål at åbne for offentlig adgang til 

området omkring møllen med mølledamsmiljøet som et centralt element. 

 at gennemføre en oprensning af Mølledammen som forudsætning for, at ejeren og Foreningen 

kan videreføre det arbejde med at udvikle Stenager Mølle som et besøgs- og oplevelsessted af 

natur- og kulturhistorisk betydning for lokalområdet, der blev indledt med ejerens genetablering 

af vandhjulet i 2009. 

 at udbygge attraktioner i Vejle Ådal, der er med i Danmarks Naturkanon. I Ådalens enestående 

bakker ligger Vandmøllen omkranset af et flot mølledamsmiljø i morænelandskabets kuperede 

natur med slugter, engdrag, rigkær og kildevæld. Der skabes adgang til nye naturoplevelser via 

spændende varierede stiforløb og tilhørende faciliteter - broer, trapper, bænke og infotavler mm.  
 

Kort fortalt, et bynært kultur- og rekreativt område der giver plads til det rige naturliv og mennesker i 

Ådalen, med intense naturoplevelser, flotte udsigter og motion i fokus. 

 

Fondsansøgninger:  
 

Med stor tilslutning fra og samarbejde med nærliggende Grundejerforeninger, FDF-Spejderne, Vejle 

Sportsfiskerforening, Jennum Borgerforening og Vejle kommune søger Foreningen p.t. en række Fonde 

om midler til ovennævnte projekt, som forventes realiseret i løbet af 2012/2013. 

 

D. 25. januar sendte foreningen en ansøgning til Jelling Sparekasses Fond om midler til oprensning af 

mølledammen, entreprenøroverslaget på oprensningen er 208.000 kr. Jelling Sparekasses Fond har 

bevilget 75.000 kr. til oprensningen.  

Bestyrelsen vurderer at dette tilsagn er vigtig og kan ses som en indikator for, at det er muligt at komme 

i betragtning også hos andre fonde. 

Pr. 1. marts er der afsendt ansøgning til Friluftsrådet, hvorfra der ventes svar i sidste del af juni 2012. 

Ansøgningen lyder på 600.000 kr. og gælder tre delområder: mølledamsmiljøet, kildevældskoven og 

engslugten mellem Møllen og Bindeballestien i Skibet.  

For mølledammen drejer det sig om færdiggørelse af mølledamstien med tilhørende broer og trapper 

samt indkøb af borde og bænke og et mindre madpakkehus. I kildevældskoven søges i samarbejde med 

Vejle Kommune om midler til etablering af trampesti og broer, og i engslugten til etablering af trampesti 

og hø eng, samt i øvrigt om midler til stimarkeringspæle og til kortborde med information om flora og 

fauna m.v. 

Pr. 1. maj indsendte vi ansøgning til Naturstyrelsens pulje " Lokale grønne partnerskaber" om 

yderligere 400.000 kr. til oprensning af mølledammen og til stianlæggene. 

 

Vi krydser nu fingre for et godt resultat. 
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Efter formandens orientering gennemgik kassereren foreningens regnskab 2011 og kunne oplyse at 

foreningens aktiver pr. 31. december 2011 udgør 33.758,26 kr.  

Hertil kommer diverse inventar for i alt 20.000 kr. 

 

For den afsluttende underholdning på generalforsamlingen, stod Erling Svarrer (bror til Marta 

Rasmussen). Erling gav en levende og humørfyldt beskrivelse af barndommens aktive dage på Stenager 

Mølle, som de formede sig i den flotte og oplevelsesrige natur med et alsidigt landbrug, mølleri, 

savskæreri og et mangeårigt sommerpensionat med bl.a. arbejderfamilier fra København som gæster. 

Han beskrev også det levende landsbymiljø med sognets forskellige "personligheder"! 

 

Som afslutning supplerede Arne Laugesen fortællingerne fra 1950`erne med bl.a. nogle Elvis - sange og 

ikke et øje var tørt da Arne sang " Love me tender".  

 

Øvrige nyheder: 

 

I Marts måned havde vi et møde med Anna Marie Lebech-Sørensen, som er forfatter til 4 digre værker 

om Vind og Vandmøller i Danmark. Anne Marie har indvilget i at se på muligheden for at beskrive 

Stenager Mølle og de 5 andre bækmøller, som er beliggende på kanten af Vejle Ådal med ganske få 

kilometers afstand. Det vil blive med afsæt i Stenager Mølle - som er den eneste af møllerne der er 

nogenlunde bevaret og som har en genetableringsplan!  

Er der nogen som har en historie eller ligger inde med viden om, Kvak Mølle, Knabberup Mølle, 

Knabberup Stampefabrik og Kornmølle eller Stribæk Mølle, så modtager vi meget gerne materiale  

 

I Maj måned, kom Bloksaven atter i sving! Jørg er i gang med at opsave en stor Ege kævle, og derefter 

skal der opsaves Egetræ til et rækværk omkring ”Helligkilden” v. Øster Nykirke.  

Dette sker i samarbejde med Vejle kommune, som vil sørge for lidt pressedækning i den forbindelse! 

 

 

D. 17. juni 2012 er der Åben Mølle sæt X i kalenderen. 
 
 

 

  

 

I ønskes alle en god sommer    Marta Rasmussen 


