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Majbølle Mølle har i året 2013 været centrum for en del aktiviteter, i vinteren
2013 var der hos Christoffer Palle godt gang i at få fremstillet den nye mølleaksel, så møllen kunne stå køreklar på Mølledagen til selve indvielsen. Inden da
skulle den lige smøres og en flok friske mølleentusiaster skulle gennemgå møllepasserundervisning, således at vi til indvielsen kunne fremstille mel fra selve
Majbølle Mølle.
Da dagen for mølleindvielsen endelig oprandt, var der lagt op til en festlig dag
med kræmmere udefra, og dejlig musik af Sakskøbing Tamburkorps, som på
festlig vis marcherede gennem Majbølle fra Kirken og til Møllen. Det var første
gang siden 1942 at møllen malede mel igen og med stor succes; der blev malet
ca. 100 kg korn. Alt i alt en fantastisk festlig dag for både børn og voksne, og
indvielsen blev afsluttet med opsendelse af 200 balloner, som satte et festligt
punktum for en dejlig dag på Majbølle Mølle.
Året bød også på besøg af Søren fra Roskilde, som brugte en dag på, at indvie
de tilmeldte i fornøjelsen ved slægtsforskning og hvordan man kommer i gang
med at søge i sine egne aner.
Der var også besøg fra Maribo søcamping, hvor der kom ca. 22 fra campingpladsen til en hyggelig dag hvor solen skinnede fra en skyfri himmel.
Traditionen tro bød Majbølle Mølle på julemarked den sidste weekend før advent. Møllen summede af liv, nisser, gran, lys samt lidt godt til ganen for både
børn og voksne, lige som et julemarked på Danmarks hyggeligste Mølle bør
være. Dog kan vi ikke undlade at sende en stor tak til alle, der gang på gang
stiller op, når de indledende øvelser til julemarkedet sættes i gang. Småkager,
juledekorationer samt indkøb og indsamling af gaver til den store tombola havde ikke været en realitet uden disse flittige og hjælpsomme hænder, så uden jer
var der ikke et julemarked på Majbølle Mølle.
Igen i år deltog vi i Sakskøbings juleoptog, med kanen og Julemanden og hans
kone (Bramsen og Heidi). Kanen var
pyntet med lys og sukkerstænger og vi
havde 5 kg. karameller med til børnene. Vi vandt ikke men vi viste fanen.
Den 1. december kom der lys på Majbølle Mølles vinger, som gennem hele
julemåneden kunne ses langt fra og
som sendte et klart budskab til alle,
der lagde vejen forbi, om at der skam
stadig er liv i den smukke gamle Mølle ved E47.
Her i Januar påbegynder håndværkere at lave vores handicapvenlige toilet, som
bliver en lille tilbygning til møllen og hvis vejret er med os, regner vi med at det
er færdigt i slutningen af marts.
Godt nytår fra Majbølle Mølle

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
MANDAG 17. 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 10. marts.
På grund af begrænset plads, vil vi også gerne høre fra dem
der kun ønsker at deltage i generalforsamlingen.
HUSK: Kontingent for 2014 skal være betalt for at deltage.
med venlig hilsen
bestyrelsen for Majbølle Mølle

BESTYRELSE:
Formand Tonny Bramsen: 		
Er på valg - genopstiller
Fondansøger Kirsten Gluud:		
Er på valg - genopstiller
Kasserer Bitten Rasmussen:		
Er på valg - ønsker ikke genvalg
Medlem Ulla Haulund Andersen:
Er på valg - genopstiller
Medlem Heidi Hansen:		
Er på valg - genopstiller
Medlem Lis Jørgensen:		
Ikke på valg
Medlem Allan Vanman Nielsen:
Ikke på valg
Suppleant Benny Jørgensen:
Ikke på valg
Suppleant Svend-Erik Bech:		
Er på valg - genopstiller (Sup.)
Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Bitten..

Kommende arrangementer:
GENERALFORSAMLING:
Mandag 17. marts 2014 kl. 19
(Fælles spisning kl. 18)
DANSK MØLLEDAG:
Søndag 15. juni 2014 kl. 10 - 15
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