
Møllenyt 

Har du lyst til at klæde dig 

ud og være med til et brag 

af et karneval? 

Husrådet planlægger faste-

lavnsfest for voksne i star-

ten af februar. 

Nick er tovholder, og han 

er i fuld gang med at un-

dersøge forskellige mulig-

heder. Hold øje med hjem-

mesiden: 

www.moelleparken-

vesterport.dk - Klik på fa-

nen ”Nyheder”. 

Fastelavnsfest for voksne 

Som omtalt i sidste beboer-

blad, afholder Husrådet til 

foråret børneloppemarked i 

huset. 

Her vil alle interesserede 

børn kunne få en gratis 

stadeplads, hvor de kan 

sælge deres aflagte legetøj, 

pc-spil, tegneserier, tøj, 

bøger, film osv. 

Vi håber I alle har en sæk 

med gode sager eller lopper 

gemt i kælderen, som I kan 

tage med på loppemarkedet 

i huset, når solen har fået 

mere magt, og der ikke 

længere er risiko for sne-

storm. 

Børneloppemarked i Beboerhuset 
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I dette nummer: 

Facebookgruppen 

nedlagt. 

Bestyrelsen har på mø-

det den 2. januar 2013 

enstemmigt vedtaget, at 
Facebookgruppen ”Afd.4 

i Vesterport” lukkes, da 

den ikke har fungeret 

efter hensigten. 

Afdelingsbestyrelsen og 

husrådet er herefter ikke 

repræsenteret på Face-

book. 

Der henvises for fremti-

den til afdelingens hjem-

meside, hvor du er vel-

kommen med indlæg.  

 

Adressen er: 

 

www.moelleparken-

vesterport.dk 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen og husrådet 

Kommende aktiviteter i Beboerhuset 

Nye tiltag 
Dan forsøger at arrangere 

en maledag for børn og 

voksne med besøg af en 

kunstner - og eventuelt 

afholdelse af workshop. 

Allan arrangerer fællesspis-

ning og hygge i løbet af 

marts måned. 

 

Endelige datoer for begge 

arrangementer kommer på 

hjemmesiden: 

www.moelleparken-

vesterport.dk 

Fastelavnsfest for børnene …. se næste side 

Mølleparkens hjemmeside: www.moelleparken-vesterport.dk 



I lighed med tidligere år, 

arrangerer husrådet og af-

delingsbestyrelsen i fælles-

skab fastelavnsfest for alle 

afdelingens børn. 

Det er gratis at deltage. 

Børnene inddeles i tre 

grupper, nemlig: 

2-6 årige 

7-9 årige 

10 år og op. 

Der vil være fine præmier 

til kattekonge og -dronning 

i hver gruppe. 

Kreativitet belønnes. 

Vi har i år besluttet at be-

lønne de mest fantasifulde 

udklædninger. 

Få mor og far til at hjælpe 

med at lave en spændende 

og fantasifuld fastelavns-

dragt af genbrugsmaterialer 

eller stofrester, fjer og an-

dre spændende ting. 

Der vil være gode præmier 

til de to mest kreative ud-

klædninger i hver gruppe. 

Desuden kan tilmelding 

foregå på følgende måde: 

1) I Husets postkasse 

på L. P. Houmøl-

lersvej. 

2) E-mail via afdelin-

gens hjemmeside, 

Af hensyn til indkøb og 

borddækning, er det nød-

vendigt, at vi har jeres til-

melding med angivelse af 

antal voksne og børn, aller-

senest onsdag den 30. janu-

ar om aftenen hos Vibeke i 

Huset (Åben 19-21). 

der som bekendt er:  

www.moelleparken-

vesterport.dk 

Fastelavnsfest for afdelingens børn 3. februar 2013 

Tilmelding senest onsdag den 30. januar 2013 

Hvem er mest fantasi-

fuld udklædt - og får en 

præmie? 

For de voksne vil der være 

mulighed for at købe en 

kop kaffe eller the samt 

smage Nicks lækre hjem-

mebagte fastelavnsboller. 

Der vil på et tidspunkt væ-

re et underholdningsind-

slag, men indholdet vil bli-

ve holdt hemmeligt - glæd 

jer. 

Program for fastelavnsfesten 

Vi mødes søndag den 3. 

februar 2013 kl. 13.00-? i 

Huset. 

Tøndeslagning samt kåring 

af årets kattekonge og kat-

tedronning i hver af de tre 

grupper. 

Gratis deltagelse 

Fine præmier 

Husk tilmeldingsfristen 

Tilmeldingen lægges i 

Beboerhusets postkasse 

på L. P. Houmøllersvej - 

eller sendes pr. e-mail 
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Fremstilling af  pynt til fastelavnsfesten 

der, fastelavnsris, kringler 

og andet pynt? 

Nick har planer om at ar-

rangere en klippe- klistre-

dag i en af weekenderne 

inden fastelavnsfesten. 

Hjælp os! 

Kassen med pynt til faste-

lavnsfesten er tom! 

Har du lyst til at hjælpe 

med at fremstille katte, tøn-

Hold øje med hjemmesiden 

om, hvornår man kan til-

melde sig: 

www.moelleparken-

vesterport.dk 


