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Nyhedsbrev og Julehilsen 2014 

Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner  
 

Her ind under Jul 2014 er det os en stor glæde at kunne fortælle at "Kanon natur ved 

Vandmølle i Vejle Ådal" er en realitet, i hvert fald så vidt angår oprensning af mølle-

dammen og etablering af bækomløb, samt stiforløb langs med dammen. I den anledning 

holdt vi den 3. september ”Rejsegilde”, hvor omkring 60 personer kom forbi for at fejre det 

nye mølledamsmiljø. Den 11. november blev madpakkehuset rejst og et mindre rejsegilde 

for frivillige hjælpere m.fl. blev afholdt. Madpakkehuset står nu færdigt og det er allerede 

blevet besøgt af flere skoleklasser, samt grupper af pensionister som har nydt kaffen i de 

dejlige omgivelser! 
 

Vi mangler fortsat at få lavet et større trappeforløb op til højen sydvest for mølledammen og 

en række broer i kildevældsområdet samt i engstykket ned mod Skibet, - men det tager vi fat 

på først i det nye år. Vi har tilsagn fra flere frivillige om at give en hånd hermed. Og i for-

længelse heraf vil vi fra Bestyrelsens side gerne rette en stor tak til jer som allerede har 

hjulpet os, tak til jer som hjalp med at rydde ellekrat og pilekrat, tak til jer som har bygget 

broer, trappeforløb og madpakkehus, opsætning af info-skilt, tak for hjælpen i forbindelse 

med bygning af stendige ved dænmningskanten, tak for fotografering af diverse arbejdsfor-

løb og fuglelivet ved mølledammen og tak for vedligehold af P-pladsens græsareal. - Tak. 
 

2014 var også året hvor Foreningen Stenager Mølles Venner, udgav bogen: 

"Stenager Mølle - og andre Bækmøller ved Skibet i Vejle Ådal", skrevet af Anna Marie 

Lebech-Sørensen. Der har været stor interesse for bogen, som har solgt godt og der er 

fortsat forespørgsel på bogen, som sælges her fra Stenager Mølle og hos diverse lokale 

forretningsdrivende samt fra Spinderihallerne, Økolariet og Stadsarkivet i Vejle. Bogen er 

også købt af Vejle Bibliotek.  
 

I 2014 besluttede bestyrelsen at Dansk Mølledag den 15. juni, ikke skulle markeres med  

Åben Mølle, idet vi forventede at skulle holde indvielsesfest for projektet ”Kanon natur ved 

Vandmølle i Vejle Ådal” i september måned i år. På grund af forsinket igangsætning af det 

samlede projekt, blev dette som bekendt ikke en realitet. Indvielsesfesten er programsat til at 

løbe af stabelen i forbindelse med Dansk Mølledag den 21. juni 2015. 
 

I september måned kom der efter længere tids stilstand gang i vandhjulet. 

Uheldigvis er hjulet her i december måned igen sat på stand by, idet et hjulleje er gået i 

stykker. Der arbejdes på udskiftning af lejet, så vi efter vinteren igen kan vende tilbage til 

normale tilstande på møllen. 
 

I skrivende stund er vi 145 medlemmer i foreningen. 
Bestyrelsen ønsker i den anledning at takke alle medlemmer for deres støtte. Ligeledes 

takker vi for støtten, der udvises projektet via annonce- og hjemmeside-sponsorater. 
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Med tak for året der gik, ønsker vi alle en Glædelig Jul. 
 

Foreningen holder Generalforsamling mandag d. 23. marts 2015. 

Vi glæder os til at se dig. 
 

På bestyrelsens vegne 

Marta Rasmussen 
 

Fotografier fra efteråret 2014 

  
Sept. 2014 ”Rejsegilde” genetablering af mølledamsmiljø Okt. 2014 Gangbroer og trapper etableres 

  
Nov. 2014 Der arbejdes på madpakkehuset Nov. 2014 Det færdige resultat  

  
Nov. 2014 Dam, sti og bækomløb set fra syd-øst Nov. 2014 ”Vores” Isfugl spiser frokost! 

 


