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Nyhedsbrev og Sommerhilsen 2015 

Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner. 
 

 

 

 

Så kom vi i mål!  
 

Søndag d. 21. juni holdt vi indvielsesfest for projektet ”Kanon Natur ved Vandmølle i Vejle Ådal”, 

- det blev en festlig dag med omkring 600 besøgende. 

 

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard stod for den officielle indvielse af Naturprojektet. 

Hvis du er interesseret i at se en stemningsreportage fra indvielsen kan du gå ind på foreningens 

Hjemmeside og se DanmarkC TV`s reportage. 

http://stenagermolle.dk/?page_id=1787 

 

  
 

Der var underholdning ved søskendeparret Maria og Anders Hornshøj, som stod i det nye 

Madpakkehus og sang, alt imens gæsterne gik forbi på Møllestien. 

Senere på eftermiddagen underholdt Vokalgruppen F-Sharp, stående på terrassen ved vandhjulet. 

Inde i festteltet sørgede de lokale Spillemænd Jan Thim og Leif Hørlykke for musik og fællessang. 
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Alle besøgende blev tilbudt Æggekage og Kaffe med Møllekringle. 

 

  
 

Der var til vores store glæde mange frivillige hjælpere i forbindelse med indvielsen, som samtidig 

var Åben Mølle på Dansk Mølledag. De mange hjælpere gjorde at selv et så relativt stort arrange-

ment løb af stabelen på allerbedste vis – en meget stor tak for det! 

 

 

Efter indvielsen og i den forbindelse presseomtale af Naturprojektet er antallet af besøgende steget 

betragteligt, stierne ved Stenager Mølle bliver dagligt benyttet og mange nyder deres medbragte 

mad i Madpakkehuset. 

 

Så vi kan vist godt konkludere at Naturprojektet er blevet en succes. 

 

I øvrigt kan vi fortælle, at der på mølledagen blev tegnet 10 nye medlemskaber og derefter endnu 2, 

således at der nu er 167 medlemmer, hvilket er det største antal i foreningens historie. 

 

 

Nu holder vi i Bestyrelsen sommerferie, men på bestyrelsesmødet som afholdes d. 9. november i år, 

vil der blive taget hul på næste projekt - genetablering af møllefunktionen og restaurering af 

Møllehuset!  

 

 

 

 

Fortsat God Sommer til jer alle 

Marta Rasmussen 

formand 

 

 

 

 

 


