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Kære medlemmer af Nordskov
Mølles Venner.

Fremover vil vi sende medlemsnyt ud til vores medlemmer så I har mulighed for at følge lidt med.
2017 blev et aktivt år, hvor vi kom en del længere med den forestående restaurering af møllen.
I marts måned fik vi sat nye døre og vinduer i møllen, ikke nok med at
det har pyntet udvendig, det har givet lys til møllen indvendig, både i
kælderen og resten af møllen.
I juni måned havde vi åbent på den landsdækkende mølledag søndag
d. 18. juni. Carsten viste rundt og fortalte om møllen og vores planer
og inde i møllen havde vi fået lagt plader ud på hele broloftet
(sponsoreret af DBI-byg – stor tak) så man kunne sidde ned og nyde
kaffe og møllekringle som Kirsten havde bagt, til musik fra Visens
Venner i Helsingør. Man kunne også købe billige bøger fra et restlager fra Hammermøllens Pinsefest. Det
blev en dejlig dag med højt flot solskinsvejr.

Når vi ikke har været på møllen har vi ca. en gang om måneden afholdt bestyrelsesmøder, indhentet priser
på restaureringsarbejde, og vi har i 2017 deltaget 2 gange i Underværker/Realdanias kampagne om penge
til ildsjæleprojekter. Her har vi været flittige med at informere på vores Facebook side og heldigvis blev vi
liket af medlemmer og udenforstående. Begge gange har vi ligget i toppen blandt ansøgende projekter
men uden resultat. Vi deltager nu igen for 3. gang (lykkens gang?) hvor vi har ansøgt om penge til at få
møllehatten renoveret med nye spån og krøjebjælker og med en ilagt aksel til kommende møllevinger.
I juli måned gik vi i gang med lyskasserne til kælderen. På grund af et
forkert fald i bunden af lyskasserne rendte vandet ned i kælderen.
Alle bunde blev banket op og forsynet med afløbsriste som blev
forbundet til et dræn, som vi gravede ned rundt om møllen og
tilsluttede en faskine. Gravemaskine var kvit og frit stillet til
rådighed af Rail Safety fra Hellebæk. Stort arbejde, men nu er
kælderen tør.

Først i september fik
Nordskov Mølle tildelt sit
første sponsorat af et
stort lokalt Helsingør
firma.
Direktøren Simon Elleskov
(som selv bor i Ålsgårde)
fra rengøringsfirmaet
Renell A/S mødte op med
en check på 25.000,- kr. til
hjælp for vores arbejde
med at få lagt toiletter ind
i møllen.
Der var stor glæde, da vi
netop havde fået afslag
fra Realdania. Med de
penge og med
foreningens egne midler
kunne vi nu gå i gang med
at indhente pris på at få
møllen tilsluttet kloakken.
Toiletterne skulle opføres
i den østre kælderindgang
som pt. ender blindt ude i
møllebakken. Her var der
allerede forberedt til
toiletter i et tidligere
projekt fra 1978.

Endvidere var de 2 kælderdæk over både vestre og østre kælderindgang i så ringe stand at regnvandet løb igennem
betondækkene. Altså måtte vi først se at få udskiftet betondækkene inden vi kunne komme i gang med toiletrum.
Pris på nye dæk blev indhentet, i alt 121.000,- kr. og dem havde vi ikke. Et møde kom i stand med møllens ejer
Boliggården Helsingør, hvor vi fortalte om vores planer med hensyn til toiletrum i møllen.
D. 18. august fik vi svar fra Boliggården. Boliggården var meget glad og imponeret over vores indsats til gavn for
Nordskov Mølle, de kunne desværre ikke bevilge kr. 121.000,- men derimod ville de gerne bevilge kr. 130.000.- til de
nye betondæk. Stor var vores glæde, planerne om toiletter inden jul var nu inden for rækkevidde.
I september måned var vejret med højt solskin og møllen blev kalket. Selvom vi i 2016 havde kalket møllen 3 gange
efter vores pudsreparation i 2015, må vi se i øjnene, at en
møllebygning med skrå vægge skal kalkes hvert eneste år for
at den kan holde vejrliget ude. Vi er også nødt til hvert år at
algebehandle væggene inden vi kalker. Igen var vi heldige og
kunne trække på lift fra DBI- byg, det er trods alt noget
nemmere end at kalke fra stige.

Lige før 1. oktober fik vi fældet nogle flere buske og småtræer, så udsigten
til Møllen fra Ellekildehavevej blev bedre. Vi mødte tidligt på morgenen, da
vi var nødt til at afspærre en del af Ellekildehavevej. Det gik nu smertefrit.
Efteråret gik med tilrettelægning af støbning af nye kælderdæk og
indhentning af pris på nedgravning af kloakledning, samtidig var
efterårsvejret ikke for spændende, stort set regn næsten hver eneste dag,
og udsigterne til en planlagt julestue med toiletter begyndte at være i
farezonen. Heldigvis havde Gurre Kloakservice tid og de udnyttede
vejrsituationen på bedste måde op til d. 1. december.
I oktober havde vi besøg af Ålsgårde Børnehave som havde madpakker med
og de var meget spørgelystne.

I november sagde vi farvel til Boliggårdens direktør Birte Flæng Møller ved en kop kaffe og møllekringle på møllen.
Birte Flæng Møller havde allerede tidligere holdt sin afskedsreception i Helsingør og hendes efterfølger på
direktørposten blev Lars Gruby, som vi senere havde fornøjelsen af at fremvise møllen for. Han var positivt
overrasket over vores arbejde, hvilket er et godt tegn på et fortsat samarbejde med Boliggården.

November og december kørte vi på med at få gjort klar til julestuen. Først skulle de gamle betondæk
bankes ned og dernæst skulle der sættes forskalling til nye dæk. På grund af vejret kunne der ikke arbejdes

hver dag. Nedtælling til julestue var begyndt, toiletrum skulle opmures, samt vandinstallation til toiletter,
håndvask og en brugt køkkenvask. På et møllemøde på Højsager Mølle havde vi fået kontakt til ”baronen”
fra benzintanken i Tikøb, Stig Peter Larsen. Stig er den nye ejer af Tikøb Mølle, men også
blikkenslagermester.
Han havde hørt om vores projekt og tilbød at fikse vandinstallationen til vores toiletter. Ikke nok med det,
han kom med et brugt komfur og varmtvandsbeholder så vi kunne få et midlertidigt køkken op til
julestuen. Uden hans hjælp havde vi ikke nået det, stor TAK til Stig. Julestuen blev afviklet i dagene 15. –
17. december. Lad billederne fortælle resten, og er du på Facebook kan du altid følge os her eller på:
www.nordskov-mølles-venner.dk Et forsinket godt nytår til dig og på glædelig gensyn på møllen i løbet af
året 2018.

Forskalling i østre kælderindgang og armeringsjern over vestre kælderindgang.

9 kubikmeter beton til 2 dæk og kloakken blev gravet og Peter Belling gav os to toiletcisterner. STOR TAK

På julestuen og i løbet af året 2017 er der tillige indkommet nogle flotte private donationer i alt kr. 29.610,-

Vi nåede det og fik en fantastisk hyggelig og velbesøgt julestue. Vi solgte 57 juletræer.
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