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     BOGØ MØLLELAUG 
 

holder åbent på møllen 

på nedenstående dage: 

 
Store Cykeldag lørdag den 20/5 kl. 11 – 16. Cafeen er åben 

National mølledag søndag den 18/6 kl. 11 – 16. Underholdning med 

               Pandelamperne fra kl. 14-16. Salg af øl, vand og vin  

Dikkedar spiller lørdag den 24/6, fra 14 – 16. Åbent fra kl. 11 – 16.  
               Salg af øl, vand og vin 

Åbent på møllen søndag den 25/6 fra 11 - 16 

Sydsjællands Tekstillaug kommer lørdag den 1/7 + søndag den 2/7 

               fra 11 – 16 og udstiller og sælger egne varer.  

Fredagsbar den 7/7 fra kl. 16, hvor baren åbner. Fællesspisning kl. 18, 

               underholdning kl. 19.  

Åbent på møllen lørdag den 8/7 fra 11 – 16.  

Loppemarked søndag den 9/7 fra kl. 11 – 16. Cafeen er åben.   

Åbent på møllen lørdag den 15/7 fra 11 - 16 

Åbent på møllen søndag d. 16/7 fra 11 - 16    

Bogø Lokalhistoriske Forening kommer lørdag den 22/7 fra 11 - 16  
               udstilling og orientering  

Åbent på møllen søndag den 23/7 fra 11 - 16   

Åbent på møllen lørdag den 29/7 fra 11 - 16  

Åbent på møllen søndag den 30/7 fra 11 - 16   

Bogø Musikskole kommer lørdag den 5/8 fra 11 - 16    

Bogø Skakklub kommer søndag den 6/8 fra 11 - 16 

Åbent på møllen lørdag den 12/8 fra 11 - 16, hvor Else-Merete  

               fortæller eventyr fra kl. 13. Cafeen er åben 

Uffe fra Dikkedar kommer søndag 13/8 og synger fra 14 – 16. Møllen 

              åben fra kl. 11. Salg af øl, vand og vin   

4H-træf lørdag den 26/8 fra 11 – 16. Der vil være 4H aktiviteter, lege 

               og konkurrencer. Cafeen er åben. 

’Lopperoad’ på hovedgaden, lørdag d. 9/9 fra 10 – 16. Cafe på møllen   

Julemarked den 18. og 19. november fra 10 - 16 

Første søndag i advent (3/12) gemmer julemanden sig på møllen – 

               kom og find ham! (se nærmere i Portalen + Tidende) 

  
(tjek med Portalen + Tidende for indhold på dagen + ændringer) 


