Nyhedsbrev Marts 2022
Kære Møllevenner

Vi håber alle er kommet godt igennem vinteren. Vi på Gedesby Mølle, glæder os rigtig meget over forårets
komme, for det betyder samtidig, at vi igen møder en masse dejlige mennesker.
Vi kom fint igennem efterårsmarkedet med dejligt mange besøgende på møllen, i loppetelte/genbrugsbutik
og ikke mindst til pandekage- og pølsespisning.
Angående julemarkedet har vi i 2021 ændret således, at vi selv stod for alt loppesalg. Det eneste ”udefra”
har været salg af juledekorationer og gran i vognporten. Der blev solgt Gløgg og æbleskiver i Caféen. Også
dette arrangement var velbesøgt. Desværre gik vores julelys ranke i flagstangen i stykker i et stormvejr.
Vi afsluttede året med julefrokost for alle de frivillige hjælpere i forsamlingshuset ”Fremtiden”. Vi havde en
hyggelig aften med rigtig lækkert mad.
Igennem året har vi haft rigtig mange besøgende i møllen (637 voksne, 287 børn og 21 grupper af mellem 6
og 10 personer), selvom den først blev åbnet efter den store reparation af højbenene.
Derudover har vi fået lavet lyddæmpende loft og nyt lys i Caféen.
Varmepumpen på 1. salen kunne ikke mere, så der blev opsat en ny i oktober.
Og da vi har besluttet ikke længere at modtage store møbler samt hvidevarer, har vi solgt det store telt til
Systofte Boldklub. Nu er der sået nyt græs hvor teltet havde stået, og inden længe planter vi nogle træer.
Hjertestarteren som vi fik monteret i sommeren 2021, har været ”ude at løbe” nogle gange allerede, så det
var en god idé at sætte den op.
!!!! Vi har stadig brug for flere hænder og gerne yngre kræfter!!!! Uheldigvis mistede vi vor tidligere
formand John Scharstain og hans kone Karen i efteråret, men kun 14 dages mellemrum. Æret være deres
minde.
Lige om lidt er det PÅSKE og så starter vi på et nyt år. I Påsken har vi åbent fra Skærtorsdag 14/4 til og med
Påskedag søndag d. 17/4. Alle dage fra 10:00 til 16:00.

Vi vender tilbage med årets øvrige aktiviteter snarest. Men Mølledagen falder i weekenden 18-19 juni.

Kontingent for 2022:
Vi håber stadig at I vil være med til at støtte møllen med et medlemskab. Det koster kun 200,- pr. person
for et helt år og kan indbetales i genbrugsbutikken i åbningstiden, eller på møllens konto i Jyske Bank:
Reg.nr. 0694, konto 2844346, eller på MobilePay 43511. Husk at notere at det er kontingent og meget
gerne også medlemsnummer (eller nyt medlem). Husk mail til kassereren!

Men vi skal stadig spare:
For at spare penge til porto, og ikke mindst for at kunne udsende informationer hurtigt, beder vi de
medlemmer der har en mailadresse, venligst om at sende den til: kasserer@gedesbymoelle.dk

Vel mødt på:

GEDESBY MØLLE
Kobbelsøvej 1, Gedesby
4874 Gedser
Tlf. 2156 2414 – mail info@gedesbymoelle.dk

Eller besøg vores hjemmeside på: https://www.gedesbymoelle.dk/
Vi er også på Facebook: Gedesby Møllelaug
Indbetaling af kontingent og gaver kan foretages på vor konto i Jyske Bank: Reg.nr. 0694, konto 2844346,
eller på MobilePay 43511. Husk at notere at det kontingent, gave eller andet.
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Gedesby Møllelaug
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Margit Andersen
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Knud Laustsen

3095 0818
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hejesen@gmail.com
info@gedesbymoelle.dk
kasserer@gedesbymoelle.dk
margitandersen@live.dk
bomber@nypost.dk
glgade13@gmail.com
birte.knud@gmail.com

