Mølletur

  

Søndag d. 27. august kl. 10 ² 16 ca.
Cyklistforbundet Lemvig indbyder til en naturrig udflugt på ca. 35 km.
til tre af egnens gamle vandmøller, hvoraf den ene er i funktion.
Mødested i Gudum ved parkeringspladsen (gl. forsamlingshus) kl.10,00.   
  

Turen starter med et besøg på den nyistandsatte
Klostermølle. Møllens historie går tilbage til 1400-tallet,
da Priorinden på Gudum Kloster ønskede en mølle.
Den ældste mølle blev skyllet bort under et voldsomt
tøbrud i 1829 og genopført i 1835.   
Turen går videre til
Klosterheden og
Kjærgaardsmølle, som
indtil 1547 tilhørte
nonneklosteret ved Stubbe sø. Midt i 1700-tallet kom møllen i bondeeje. I
slutningen af 1800-tallet var der tilknyttet købmandshandel, smedie og
bageri til møllen. I 1913 brændte møllebygningen, og i 1917 blev der lavet
en turbine, som kunne levere strøm til elværket i Fousing frem til 2.
verdenskrig. Det lille dynamohus er stadig bevaret.  
  

Herfra skal vi med cykelstien langs østsiden af Kilen til
Bremdal og over Humlum Kirke til Å-mølle ved
Remmerstrand hvor der bliver rig lejlighed at se Møllen i
funktion.
Det menes at Aa-Mølle blev opført i Munketiden, og omtales
for første gang så vidt vides i 1490. Den har hørt under
Gudum kloster.
Møllen har ikke altid ligget hvor den ligger nu, men 700 alen
længere mod øst. Der findes stadig en sten med en jernnagle
som man brugte til at tøjre hestene ved. Møllen blev flyttet i
1839.  
Natten mellem 2.-3.jan. 1839 pressede en voldsom storm vand ind ved Thyborøn, møllen kunne ikke modstå
presset, kun kværnhuset holdt stand. Møllen blev derefter opført, hvor den ligger nu, af det samme materiale.  
Turen slutter tilbage i Gudum ca. kl. 16,00.
Deltagere skal selv have mad og drikkevare med.
  
  

Tilmelding senest d. 25. august (gerne sms)   
Patrick 60225640
Helge 21621229

På gensyn, med venlig hilsen,
Patrick

