
 

Nyhedsbrev oktober 2021 
 

 

Kære Møllevenner 

 

 

 

September er som bekendt den første efterårsmåned i året. Vejret er blevet køligere, og der er længere 

mellem de besøgende på møllen. Men vi skal ikke klage. Vi har haft en fantastisk sommer, med masser af 

gæster. Og med de frivilliges enorme hjælp, er vi kommet rigtig godt igennem, og ser fremtiden i møde 

med ”ro i maven”.  

 

Efter længere tid med tørvejr, skulle vi d. 20/6 fejre Mølledagen. Kl. 11.00 havde vi annonceret Mannequin 

opvisning, og det havde vejrguderne vist også hørt! I hvert fald begyndte regnen at sile ned, samtidig med 

at den første mannequin viste sig i døren. Alligevel blev arrangementet gennemført i flot stil. Til gengæld 

var der næsten ingen vind, så Christoffer havde meget svært ved at holde gang i møllevingerne.  

 

Sommermarkedet i uge 29 blev gennemført i bedste stil med alt godt til maven, samt telte og 

magasinbygninger m.v. fyldt op med alt, hvad man kan tænke sig indenfor genbrug.  

 

Generalforsamling blev afholdt d. 18/7. Der var desværre ikke mødt ret mange op, men vi det lykkedes 

alligevel at få sammensat en god bestyrelse. Velkommen til Margit og Knud. Se oversigten over den 

samlede bestyrelse og konstituering nederst i nyhedsbrevet. 

 

I foråret 2021 afholdt Team Landsuddeling og Hjerteforeningen en større indsamling. I vores område var 

det Thomas Schrøder fra Rugvejen, der stod for den og i  august fik vi opsat en Hjertestarter på den østlige 

gavl af magasinbygningen. Søger du på ”find hjertestarter”, vil du kunne se et billede af den på Trygfondens 

hjemmeside.  

 

 

 

Og så ser vi lidt fremad……… ☺ 

 

 

Efterårsmarked uge 42 (16. – 23. oktober) fra 10.00 til 16.00, hvor der er åbent i loppetelte, genbrug og 

mølle, mens salg af pølser, pandekager mv. først er fra  kl. 11.00. 

 

 

Julemarked d.13 kl.10.00 – 16.00 og 14/11 kl. 10.00-15.00 

Her sælges en masse juleting og dekorationer. Genbrugsbutikken har åbent, og der sælges Gløgg og 

æbleskiver i Caféen.  

  

 



 

 

 

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. 

 

 

  Gedesby Møllelaug 

Formand  Niels-Ole Hejesen 3095 0818 hejesen@gmail.com 

Næstformand  Lise Jensen  3082 3995 info@gedesbymoelle.dk 

Kasserer  Alice Ansbjerg  2062 6688 kasserer@gedesbymoelle.dk  

Sekretær  Margit Andersen 6176 0773 margitandersen@live.dk 

Best. medlem  Henning Sørensen 2933 3840 bomber@nypost.dk 

Best. medlem  Leif Andresen  3056 9916 glgade13@gmail.com 

Best. medlem  Knud Laustsen  2172 1019 birte.knud@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

Hjertestarteren er placeret på gavlen af magasinbygningen ved det midterste vindue. 
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