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Nyhedsbrev og Sommerhilsen 2014 

Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner. 
 

Generalforsamling d. 24. marts 2014 på Vinettig: 

Atter i år viste medlemmerne stor opbakning til generalforsamlingen, 58 medlemmer var mødt op 

til en hyggelig aften hos Arne. 

Formanden orienterede om at Natur- og friluftsprojektet ”Kanon Natur ved Vandmølle i Vejle 

Ådal”, vil blive igangsat dette forår.  

Formanden kunne med stolthed præsentere bogen: Stenager Mølle - og andre bækmøller ved Skibet 

i Vejle Ådal. Formanden takkede forfatteren Anna Marie Lebech-Sørensen for hendes store arbejde 

med at skrive bogen. Både til generalforsamlingen og tiden derefter blev der ”rakt bøger over 

disken” og salget har været pænt. 

Kassereren kunne oplyse at foreningens aktiver pr. 31. december 2013 var 56.368,58 kr.. 

Formanden kunne oplyse at medlemstallet var på 145.  

For aftenens underholdning stod Marta Rasmussen og Laust Fredslund. De viste billeder fra en 

række af naturstier som de sammen eller hver for sig har vandret på rundt omkring i verden - alt 

sammen for at sætte de kommende naturstier ved Stenager Mølle i relief. 

Arne Laugesen sluttede af med at synge et par Elvis numre i fin stil. 
 

Kanon Natur ved vandmølle i Vejle Ådal: 

Det blev sommer og d. 3 juli, før gravemaskinerne kunne begynde på opgravning af mølledammen, 

men nu er der til gengæld allerede sket en masse, dammen er gravet op og det opgravede materiale 

er placeret. Bækomløbet er etableret og dæmningen er ”stabiliseret”. Det er særdeles spændende at 

følge de store entreprenørmaskiner og den forvandling der er i gang. 

Vi forventer at der skal arbejdes med broer, trapper og madpakkehus o. lign. i de kommende 

måneder. Det vil derfor være velkomment med hjælpende hænder til transport af materialerne ud i 

området og bygning/opsætning af anlæggene. 

Vi vil med glæde tage imod din henvendelse om hjælp til denne del af projektets realisering. 

Kontakt på telefon 30989019 - 75881162, vores mail eller trop op på Møllen for en snak om sagen. 
 

Indvielse af Natur- og Friluftsprojektet: 

Bestyrelsen har på møde d. 11. august besluttet at udskyde den officielle indvielse af naturprojektet 

til Dansk Mølledag d. 21. juni 2015. Til den tid vil de fleste landskabelige ”sår” være helet omkring 

mølledammen, i eng- og kildevældsområderne. 

Alle medlemmer vil blive inviteret, så glæd jer, det bliver med garanti festligt! 
 

Skibet - borgernes egen ådal. 

Foreningen Stenager Mølles Venner, er blevet kontaktet af Grønt Forum Vejle. Sammen med Vejle 

Kommune og Friluftsrådet, har Grønt Forum udpeget engslugten imellem Stenager Mølle og Skibet 

til at være ”borgernes egen ådal!” De finder at det falder fint i tråd med Foreningens igangværende 

stiprojekt igennem engslugten. Der afholdes møde d. 19. august, hvor borgerne opfordres til at være 

med til en aktiv udvikling af området. Jørg bidrager på mødet med en orientering om vores natur- 

og friluftsprojekt. Se mere: http://stenagermolle.dk/ 
 

Fortsat God Sommer til jer alle 

Marta Rasmussen 

Formand     Se foto på næste side! 
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