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Nyhedsbrev og Julehilsen 2017 

Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner  
 

I 2017 har der især i sommerhalvåret været travlt med anmeldte ”gruppebesøg” på 

Stenager Mølle - samlet har vi haft besøg af 13 grupper bestående af alt fra 4 til 40 

personer. 

Ved disse aftalte besøg - fremviser Jørg og jeg møllen og omgivelserne i øvrigt, 

samtidig med at vi fortæller om diverse aktiviteter og stedets historie. 

Det er vores indtryk at der er stor tilfredshed med form og indhold og mange afslutter 

besøget i madpakkehuset - hvor medbragt mad og drikke nydes! 

Ved et enkelt større arrangement stod foreningen for servering af æggekage m. stegt 

flæsk og kaffe med møllekringle! Hertil fik vi uvurderlig hjælp af 3 frivillige 

hjælpere Lis, Annet og Karen. 

 

Vores ambition er at alle besøgende kommer til et velholdt og pænt område - hvilket 

kræver en betydelig arbejdsindsats! Karl Erik har igennem flere år – utrættelig slået 

græsset på parkeringspladsen – også en uvurderlig hjælp! 

 

Nu hvor 2017 er ved at rinde ud, har det vist sig at der har været ”nok at se til” med 

blot at ”holde” de efterhånden ret så store udendørsarealer inklusiv stierne.  
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Dette har bevirket at der endnu ikke er sat gang i det omfattende oprydnings - og 

klargøringsarbejde i forbindelse med møllehus renoveringen - som var planlagt udført 

i 2017, men fat mod - vi kommer i gang! 

 

Men allerførst drejer det sig om at få repareret vandhjulets aksel!  

Hjulet har stået stille siden oktober, da jernbåndene omkring hjulets træaksel er 

bristet (se nedenstående fotos). 

Der er udsigt til at hjulet kommer til at dreje igen inden nytår da svejsning og 

forstærkning af båndene netop nu pågår. 

 

I 2018 har Stenager Mølle 150 år på bagen hvilket skal fejres. 

Dette vil ske i forbindelse med Åben Mølle søndag d. 17. juni. 

Nærmere herom på kommende generalforsamling. 
 

 

Med tak for året der gik, ønsker vi alle en Glædelig Jul. 
 

 

Foreningen holder Generalforsamling mandag d. 19. marts 2018.  

Vi glæder os til at se dig. 

 
 

På bestyrelsens vegne 

Marta Rasmussen 

 

 

 

 

  

 


