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JULEOPTOG I SAKSKØBING
Søndag den 16. december var der juleoptog i Sakskøbing.
Majbølle Mølle var repræsenteret med en fin ekvipage – bestående af
Bramsens bil der trak en bådtrailer, hvorpå var fastgjort kanen fra
Guldborg brugs, som Tonny Bramsen havde lånt. Den blev monteret
med lyskæder, små lanterner, sukkerstokke af el-rør og julehjerter samt
en stor sæk med gaver og sukkerstokke stikkende op.
Bramsen som julemand sad bagpå kanen og Heidi var den flotteste
nissemor og sad i kanen med en sæk fuld af små bamser. Da vi netop
havde vore små børnebørn på besøg, blev de også placeret i kanen og
hjalp til med at kaste bamser ud under kørslen. Det var et meget fint
indslag, men konkurrencen var benhård – store heste, bittesmå heste
med nissehuer, sambadansende børn. Øldrikkende tyrolere og 60
middelalderklædte børn.
Vi fik ingen præmie, men vi deltog – og derfor modtog vi, ligesom de
andre deltagere 400 kr. af Handelsstandsforeningen. Man må sige at
vejrguderne var med os, en smule støvregn men ellers mild luft.
I betragtning af at selve optoget tog en times tid, kunne det have
været en kold omgang for alle dem der var placeret siddende i mange
af enhederne. De flere hundrede gående i optoget havde bedre
mulighed for at holde varmen.
Det var et stort og flot optog, og der var 10.000 mennesker i byen som
medvirkede til en rigtig fin julestemning.
Ulla Haulund Andersen

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
MANDAG 18. MARTS KL. 19:00
Igen i år vil der blive arrangeret fælles spisning kl 18:00.
Det er derfor nødvendigt, at alle der ønsker at deltage i spisningen tilmelder sig til Bramsen på telefon: 54 43 21 71 eller
på email: formand@majboellemoelle.dk senest den 11. marts.
På grund af begrænset plads, vil vi også gerne høre fra dem
der kun ønsker at deltage i generalforsamlingen.
HUSK: Kontingent for 2013 skal være betalt for at deltage.
med venlig hilsen
bestyrelsen for Majbølle Mølle

Kommende arrangementer:
GENERALFORSAMLING:
Mandag 18. marts 2013 kl. 19
(Fælles spisning kl. 18)
DANSK MØLLEDAG:
Søndag 16. juni 2013 kl. 10 - 15

MAJBØLLE MØLLES JULEMARKED
Årets julemarked - 2012 er nu vel overstået.
Trods dårligt vejr og konkurrence fra diverse andre julemarkeder, mødte
der 500 personer op. Vi havde en omsætning på godt 30.000 kr. og et
overskud på 25.421 kr. hvilket bestyrelsen er yderst tilfreds med.
Sidste års overskud var på 20.828 kr. Antallet af besøgende ca. som i
år.
Uden vore trofaste sponsorer og de mange utrættelige frivillige, kunne
så fint et resultat ikke opnås.
Optakten til julemarkedet starter allerede om sommeren, hvor alle
frivillige bliver kontaktet og der bliver aftalt hvem der vil levere
småkager og marmelade, kontakte sponsorer, opsætte skilte og
plakater og meget mere.
8 – 10 damer bruger 2 dage til at fremstille adventskranse og
dekorationer. Ca. 1000 km. bliver kørt for afhentning af sponsorgaver familien der passer tombolaen, bruger en hel weekend til at nummerere
og arrangere gevinsterne og på de 2 dage, hvor selve julemarkedet står
på, har 17 personer afsat deres weekend, for at være til rådighed i
møllens boder og cafe.
Alt dette vil bestyrelsen takke for – vi håber på lige så stor opbakning
næste år af frivillige, sponsorer samt publikum.
Det var tydeligt at mærke at publikum følte sig godt tilpas og man hørte
alle udtrykke sig om den gode julestemning og de hyggelige lokaler.
Dertil skal siges, til dem der ikke ved det – den hyggelige atmosfære i
lokalet er yderst velegnet til at danne rammen om enhver form for fest
og sammenkomst, møllen kan lejes af medlemmer for 350 kr. pr. døgn.
Der er service til 40 personer.
Ulla Haulund Andersen
UDLEJNING:
Ved bekræftelse af udlejning betales 500,- kr. i depositum pr. udlejningsdag
og afslutningsvis afregnes leje, strømforbrug mm.
1. dag koster 350 kr. 2. dag koster 350 kr. Næste dage koster 200 kr. pr. dag.
Desuden betales for forbrug af elektricitet pt. 3 kr. pr. kWh.
Kontakt:
Bo Skov Andersen
Tlf.: 54 77 03 32
e-mail: bsa@dlgmail.dk

MAJBØLLE MØLLE - JULEMARKED 2012

MØLLEN FÅR NYE VINGER
I begyndelsen af august fik vi leveret en egestamme fra Knuthenborg
Gods. Stammen var blevet fældet for lidt over 10 år siden og ca. 300 år
gammel. Den blev kørt til Nysted Savværk for at blive skåret op, så der
kunne komme en ny mølleaksel ud af den.
Møllebygger Jørn Nielson fra Løve og C. Palle fra Nykøbing skulle bistå,
så træet fik det rigtige snit og aldrig er en træstamme så grundigt
blevet målt og kikket på, før det endelige resultat blev godkendt.
Jørn går meget op i sit arbejde, for han havde lavet en nøjagtig kopi af
akslen i størrelse 1:20, som han gik og målte med hele tiden.
Da den så var skåret blev den kørt til Løve, hvor Jørn og Palle har brugt
ca. 2 måneder på at skære, snitte og pudse akslen og den blev kørt
tilbage til C.Palle´s værksted i uge 49, hvor vi var henne og se det
vidunderlige stykke træ, som nu ligger der til senere benyttelse.
Den 20. december blev møllevingerne afhentet nede fra møllen og kørt
til C. Palle´s værksted, hvor han vil klargøre dem med nye ribber, så
de er klar til montering sammen med akslen og ifølge C. Palle, vil han
begynde monteringen i februar/marts, når der er lidt mere varme i
luften.
Hvis alt går som det skal, har C. Palle lovet os, at til mølledagen (16.
juni) vil møllen igen male korn. På denne store dag vil vi igen have
kræmmere og andet godtfolk tilstede; den store dag er stadig i
støbeskeen, men vi kan godt love at det bliver STORT. Ingen vil være i
tvivl om, at det er en stor dag for møllen og dens bestyrelse, som har
lagt et stort arbejde i møllen.
Vi har fået pengene til genopbygningen af 3 forskellige fonde:
500.000,- af Mærsk
300.000,- af Guldborg distrikt pulje
250.000,- af LAG
- så pengene er hjemme til det hele.
Vi går også og sysler med tanker om en tilbygning, så vi kan få
handikapvenligt toilet og nyt køkken, og så der bliver mere plads inde i
møllen, med henblik på større selskaber.
Bramsen
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