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Plantedag og Grillaften i Møllen
Den 12. september havde Møllen indbudt alle i by og omegn til grillparty med medbragt mad. Der kom godt 30 personer og alle havde
en rigtig hyggelig aften, hvor snakken gik hen over bordene og fra
bord til bord.
Om eftermiddagen havde Steven og et par kammerater opstillet en
fantastisk lille by med forskellige tog – det hele var meget livagtigt
og blev beundret af både voksne og børn (sidstnævnte ville gerne
have beundret lidt med fingrene også). Men det var ikke tilladt.
Inden grillpartyet startede havde Møllen besøg af en busfuld mølleentusiaster fra Gedesby Mølle, der var på rundtur og gerne ville se
hvor smukt Majbølle Mølle var blevet restaureret, idet de nu også
selv skulle i gang med en omfattende restaurering af Gedesby Mølle.
Jill og Elsebeth solgte planter om eftermiddagen og gæsterne fra
Gedesby Mølle syntes om ideen og købte en hel del.

I 20 år har der været
Julemarked i Majbølle Mølle.
Vi fejrer jubilæumsåret med et
STORT JULEMARKED
Weekenden før første søndag i advent:

21 & 22. november kl. 10 -15 begge dage
Det bliver det største julemarked Møllen endnu har afholdt,
men i år er det jo også jubilæumsår.
Møllens egne boder byder på flotte juledekorationer og
adventskranse og Møllens købmandsbod har et par nyheder,
bl.a. spegesild og rullepølse. Der er så mange boder som
aldrig før. Så kom, se og køb – nyd gløgg og æbleskiver i
cafeen og støt et godt formål: Møllens bevarelse.

Høstgudstjeneste og
Kirkekaffe

Tøjparty med
Friendtex

Den 20. september havde Lotte
og Peter arrangeret kirkekaffe
efter høstgudstjenesten.

Den 9. oktober havde Jill arrangeret tøjparty med Vibeke
fra Friendtex og ca. 20 kvinder
deltog. Tøj blev taget af og på,
der blev prøvet, vurderet – klæder/klæder ikke, og så videre.
Snakken gik og kaffe og kage
forsvandt.

Det er 2. år det foregår i mølleregi og alle lader til at synes det
er en rigtig god ide.
Lotte og Peter stod for traktementet, der bestod af boller og
æblekage, og de 20 deltagere
havde et par hyggelige timer.

Der var mulighed for at købe
øl/vand/vin hvilket også blev
benyttet og alle lagde 10,- pr.
person til dækning af Møllens
varmeregning – der skulle jo
være godt varmt når de begyndte at strippe for at prøve
tøjet.

Kommende
arrangementer:
STORT JULEMARKED
med 20 års jubilæum:
Lørdag og søndag
21. og 22. november
JULEOPTOG i Sakskøbing:
Søndag 13. december kl. 13 fra
Skottes Plads.
GENERALFORSAMLING:
Torsdag 4. marts 2010 kl. 19
(Fælles spisning kl. 18)
DANSK MØLLEDAG:
Søndag 20. juni 2010 kl. 10 - 15
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Husk!!!
Medlemmer af Møllelauget
kan leje Møllen:
...kontakt Bo på telefon:
54 77 03 32
Første dag koster 350 kr.
Anden dag koster 350 kr.
Næste dage koster 200 kr. pr.
dag; plus forbrug af elektricitet.
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

lokalt til daglig
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