Lidt om Sønderho Mølle og møllelaug
Danske møllers historie kan føres tilbage til 1200-tallet og Sønderho Mølles officielt til 1701.
Som type kaldes Sønderhos nuværende mølle, en hollandsk gallerimølle med selvkrøyer, og er resultat af
generationers udviklings teknologi med vind som eneste drivkraft. I fuld funktion og med dagligt
vedligehold vil det kræve to mands indsats at håndtere møllen. Der er et hav af aksler, lejer, tandhjul og
bevægelige dele, der skal smøres og justeres med passende intervaller. I dag en økonomisk umulig opgave.
I 1998 bliver møllen fredet for sin værdi som en del af Danmarks/Sønderhos kulturarv, hvilket både giver
forpligtelser og mulighed for økonomisk støtte.
Omkring den tid opstår ideen om et møllelaug, der på frivillig basis varetager møllens interesser. I dag en
velfungerende gruppe med bred faglig erfaring, der hvis man kan, mødes hver fredag kl. 16.00. Er der vind,
lader vi vingerne køre. Vi klarer rengøring og mindre vedligeholdelsesopgaver. Lejlighedsvis maler vi korn,
får en velfortjent øl og en faglig snak om møllen. Et godt socialt samvær til gavn for møllen og dens drift. Et
par stykker er medlemmer af Fonden Gamle Sønderhos bestyrelse og dermed naturligt bindeled mellem
Fonden og møllelauget.
Sønderho Mølle står åben og under publikums beskyttelse fra påske og til og med efterårsferien.
Entré og betaling for mel erlægges kontant i en tønde eller overføres på MobilePay. Publikums glæde ved
et besøg i møllen kan aflæses i gæstebogen. Med ganske få undtagelser lever folk op til vores forventninger
om beskyttelse af vores fælles kulturarv. TAK.
Møllelauget.
P.S. Ønsker medlemmer af Fonden Gamle Sønderho at afholde reception eller mindre sammenkomster, er
det en anderledes og spændende måde at samle folk i historiske omgivelser. Og selskaber kan bestille en
historisk og teknisk orientering om Sønderho Mølle ved henvendelse til møllelauget på tlf. 29445471 mod
et passende bidrag til møllen.

