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Husk!!! hvis du vil leje Møllen
...skal du kontakte Bo på telefon:
54 77 03 32
1. dag koster 350 kr. 2. dag koster
350 kr. næste dage koster 200 kr.
pr. dag; plus forbrug af elektricitet.

23 34 30 40

Kommende arrangementer:
Julemarked 22 & 23/11 kl. 10
Generalforsamling 5/3 –09 kl. 18

Nu kan du også leje partytelt:
Møllen har indkøbt et partytelt på
5*10 m, som kan lejes alene eller i
forbindelse med leje af møllen.
Prisen er 300 kr. for 2 døgn +
1000 kr. i depositum
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JULEMARKED

...blev en stor succes takket være bl.a.
cyklistforeningen ”Århus 1900”, som grundet en punktering kom
forbi med 24 glade
cyklister.
Møllebygger John Jensen døde den 29. maj, kun 59
år gammel. John har betydet utrolig meget for mange møllelaug rundt om i landet.
Derfor er mange møller i landet korsstillet på denne
nationale Mølledag. Majbølle Møllelaug syntes at vi
skulle ære John Jensen, og stillede vingerne i korsstilling fra kl. 12:00 til 12:15.

Igen i år slår Majbølle Mølle porten op for det
hyggelige julemarked i den gamle mølle.
Møllecafeen tilbyder gløgg, æbleskiver, svupsakker, muffins, kaffe, øl,
vand og vin. Tombolaen er igen fyldt med gode gevinster, der kan købes
papirklip, nisser, decoupage, malerier, julepynt m.m. På loftet er der igen
masser af speltmel og brød, hjemmebagte småkager, æg, æblemost,
røgvarer, pølser, honning samt juleæbler. Slik fra Drømmeguf sælges også, så den søde tand kan tilgodeses i den søde juletid. Og husk også – vi
har masser af flotte dekorationer, adventskranse samt kranse og puder.
Velkommen til julemarked i Majbølle Mølle, lørdag 22/11 og søndag 23/11 fra kl. 10.00 til 15.00. Tag familie, venner og naboer
med og nyd et par hyggelige timer i den gamle mølle.
Mølleposten kan nu også downloades fra Møllens
hjemmeside: majboellemoelle.dk
Medlemmer med e-mail adresse vil få besked på mail
når Mølleposten foreligger. Fremover vil Mølleposten
kun blive sendt i papirform til medlemmer uden e-mail
adresse. Har du en e-mail, men endnu ikke meddelt
dette, så gør det venligst så hurtigt som muligt på
post@majboellemoelle.dk

Nyt vindue
Den 10. august blev vinduet i vognporten
ordnet.
Mange var indbudt, så alle vinduer kunne
blive ordnet, men det var bare Niels og
Lise fra Torkilstrup huse, der havde tid at
hjælpe.
Lise, Niels, Ulla og Bo, nåede at ordne et
vindue, da det skulle gøres helt fra bunden.
Men resultatet blev flot.

Generalforsamling 2009

Høstgudstjeneste
Møllen lagde lokaler til kirkekaffen efter årets høstgudstjeneste. Som det kan
ses på billedet var lokalerne
stuvende fulde. Lotte Bech
og Peter Flittner stod for
arrangementet med hjemmebag og kirkekaffe.

Møllen holder generalforsamling torsdag den 5. marts 2009 kl. 19.00 i
Møllen. Inden generalforsamlingen er der fælles spisning kl. 18.00 for de,
der måtte ønske det. Nærmere om pris m.v. følger i næste nr. af Mølleposten.
HUSK: Kontingentet for 2009 kr. 110,00 pr. medlem skal betales
inden generalforsamlingen.
(Girokort bliver udsendt med næste møllepost)

Da et af bestyrelsesmedlemmerne forlader Danmark skal der på den
kommende generalforsamling vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer (2
fordi bestyrelsen i det forløbne år kun har bestået af 6 medlemmer).
Vil du gøre en forskel og være med til aktivt at støtte Møllen, så meld dig
hurtigst muligt til formanden, tlf.: 54 77 03 32 eller på mail til
post@majboellemoelle.dk
Møllen har brug for dig og din hjælp for at kunne fortsætte!!!!

