Løve Møllelaugs motto
Forstå det nye - Respekter det gamle
Løve Møllelaug blev stiftet i 1961.
Det skete i forbindelse med, at møller Ole
Pedersen overdrog møllen til befolkningen under
forudsætning af, at den blev fredet og
vedligeholdt. Siden da har laugets skiftende
bestyrelser efter bedste evne videreført det
arbejde, som dengang blev påbegyndt.
Laugets opbygning:
Bestyrelsen er på 7 medlemmer, der vælges på
den årlige generalforsamling i marts/april.
Valgene gælder for 5 år. Det tilstræbes, at en af
de til møllen knyttede møllere indvælges i
bestyrelsen.
Generalforsamlingen er åben for alle med et
gæstekort til møllen.
Gaveskilt på møllen

Der afholdes året igennem bestyrelsesmøder
efter behov, hvor møllens drift og andre

anliggender drøftes.
Møllelaugets bestyrelse
Formand: Ole Hedelund Andersen, Kappelsbjerg 4, 4270 Høng, 2031 9320
Næstformand: Rasmus Pedersen, Bøstrupvej 25, 4270 Høng, 2021 9224
Kasserer: Hanne Olsen, Knudstrupvej 13, 4270 Høng, 5886 9131 / 2896 0724
Sekretær: Henning Vingborg, Rugvænget 8, 4270 Høng, 2489 8490
Møllebygger: Jørn Nilsson, Krovænget 7, 4270
Høng, 5886 9181 / 5126 2281
Smed: Niels Arne S. Andersen, Lumbyesvej 1,
4200 Slagelse, 5852 7820 / 4018 9248
Mogens Zadlo, Søgårdsvej 3, 4270 Høng. 4055
2172
Ingen mølle uden en møller!
I årene 1993 - 2005 var købmand Niels Gerner
Beck Nielsen formand for Møllelauget. Han var
drivkraften bag arbejdet med at få Løve Mølle sat i
stand og få møllen til at køre igen. Betingelsen for
at Niels Gerner ville være formand var, at møllen
skulle fungere som aktiv mølle. Hans tanke var, at
det var nemmere at vedligeholde og skaffe penge
Møller Henning Hansen

til møllen, hvis møllen fungerede og var åben for publikum.
Niels Gerner kom i forbindelse med Henning Hansen fra Ruds Vedby, som i
årene 1934-38 havde været i lære som møller på Svinninge Mølle i Nr.
Asmindrup.
Siden 1994 stod Henning for uddannelsen af nye møllersvende.
Til at begynde med var der to, siden er endnu flere kommet til, så der nu er i
alt 8 møllere, der på skift kan køre med møllen og vise gæsterne rundt og
fortælle om det tekniske ved møllen.
Henning døde i 2004.
Møllevenner
Ud over laugsbestyrelsen er vi så heldige at have mange møllevenner, der på
frivillig basis giver en stor hånd med i forskellige aktiviteter omkring møllen:
Guider året igennem, der især i sommersæsonen tager vagter på skift i
billetsalg mm.
Folk, der hjælper med at passe og
renholde anlægget omkring møllen i fin
stand og holder møllen ren indvendig.
Folk, der står for servering af kaffe og
brød til møllens gæster.
Turistafdelinigen, der står for tilmelding af
gæster
Arrangerer de succesrige årlige
julemarkeder
- for blot at nævne nogle eksempler.
Uden dem kunne vi ikke klare det!
Det giver os alle en rar følelse af et solidt
fællesskab omkring vores flotte vartegn:
LØVE MØLLE!

Møllen kan ses viden om både dag og nat

