Kom til høstmarked
lørdag den 20. august kl. 10-17
på Mausing Mølle
Giv dig selv en spændende og anderledes dag og kom til
høstmarked på Mausing Mølle, hvor Vinderslev Spejderne har
fået lov at udfolde sig med en masse aktiviteter i de skønne
omgivelser. Du kan opleve tømmerflåde på mølledammen,
bueskydning i skoven, andeløb i bækken, grise kast, det muntre
køkken og bål, hvor du kan lave dine egne popcorn.
Høstmarkedet viser også forskellige tiders høstmetoder. På en mark
vil der blive høstet med le, selvbinder og forskellige årgange af
mejetærskere. Kornet bliver bundet i neg, som køres til laden, hvor
det gamle tærskeværk vil komme i omdrejninger og udsende både
støj og støv. Det nye vandhjul kommer i funktion 2-3 gange i løbet
af dagen.
På gårdspladsen og i møllehuset er der forskellige boder med
husflid, som man både kan kigge på og købe af. Forskellige
arbejdende værksteder viser spinding af uld, kurvefletning,
trædrejning, smedearbejde, restaurering af bindingsværk og af
malerarbejde. På engen over for møllen saves træstammer op til
tømmer og brædder. Tag dine knive med til slibning hos
smeden!
Du kan også få en tur i hestevogn.
Der vil selvfølgelig være rig lejlighed til at købe forplejning af
gane og mave: Grillpølser, sodavand, fadøl fra Løkken
Bryghus, kaffe/te med hjemmebag.
I løbet af dagen fortælles Mausing Mølles historie.

Vel mødt til en hyggelig dag med mange aktiviteter! Al indtjening går til
spejderarbejdet!
Dagens program:
Kl. 9.30
P-pladsen åbner. Det koster 30 kr. at parkere, dog gratis for veteranbiler. Mulighed for handicap-P.
Kl. 10.00
Officiel åbning af høstmarkedet.
Kl. 10.00
Der åbnes for vandet til møllehjulet.
Kl. 10-17
Spejderaktiviteter, boder og arbejdende værksteder, vandreture i smukke omgivelser, hyggeligt socialt
samvær over en grillpølse, skyllet ned med en fadøl fra Løkken Bryghus eller over en kop kaffe med lækkert bagværk.
Kl. 11.00
Høst på gammeldags vis.
Tidspunktet kan variere alt efter vejret.
Kl. 12.00
Tærskeværket i drift i laden.
Kl. 13.00
Historisk fortælling om Mausing Mølle og området.
Kl. 14.00
Høst på gammeldags vis.
Kl. 15.00
Tærskeværket i drift i laden
Kl. 16.00
Der åbnes for vandet til møllehjulet.
Kl. 17.00
TAK FOR DENNE GANG!
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