Söndagen den 6 från kl. 14.30 skapar vi tillsammans julmys i Mölle!
Alla som bor i Mölle är välkomna att vara med och bidra till en trevlig eftermiddag utomhus. I år kan vi inte samlas och fira
tillsammans som vanligt. Istället bjuder vi in till en aktivitet där vi sprider ut oss och rör oss säkert i vår vackra by. Så klart
håller vi avstånd och bildar inte kö, vi umgås helt enkelt på det bästa sättet vi kan just nu. Vi tar hand om varandra!
Tipspromenad Mölle runt
Varje hushåll i Mölle kan vara med. Delta själv eller som familj. Ett lag per hushåll är varmt välkomna ned till Ruffen i
hamnen där ni hämtar ert tävlingsformulär. Ert lagnamn är er adress. Vi bjuder på värmande glögg och julgott och så klart
går tipsrunda i julens tecken!
Promenaden tar er från Hamnen, förbi Pensionat Strandgården, Ransviksvägen, Yoga by the Sea vid Olympia på
Bökebolsvägen, Barakullsvägen och Kullabergsvägen ned mot Mölle Krukmakeri, genom Stationshuset där
pepparkakshusen i tävlingen kan beskådas, Bangatan och Södra Strandvägen ut på Fäladen och till Fågelviken, tillbaka till
Södra Strandvägen mot Mölle2020, Hotell Kullaberg och tillbaka till Ruffen. Karta får ni så klart med er.
Längs vägen möts ni av Julens anda i flera skepnader!
- Mölle By- och Kulturförening bjuder på glögg och gott i hamnen och för de mindre finns granen full med julgodis.
- Christer & Tina bjuder på Årets Kullamust med hembakat vid Strandgården.
- Pernilla & co på Yoga By the Sea kommer utmana de som vill lite extra med bonusfråga och finfint pris.
- Lisa, Abbe & Co välkomnar er in till Krukans trädgård där ni får prova på gotländsk saffranspannkaka och vill man köpa
med sig en julklapp så har de extra bra pris på en fin julblomma med kruka, speciellt för oss i Mölle.
- Kika in i Stationshuset och titta på alla bidrag i Pepparkakshustävlingen som annonserats ut via Facebook. - endast en
person eller ett sällskap får gå igenom och titta åt gången.
- Till förmån för Sjöräddningssällskapet håller vi elden i hamnen brinnande – köp en klabb och stötta dessa hjältar.
Från 14.30 kan man börja sin tipspromenad och sista start är satt till 17.00!
Tipslappen lämnas in i Ruffen där man får påfyllning av glögg om man vill.

Vi har fått in fantastiskt fina priser från flera av Mölles näringsidkare och det kommer verkligen vara värt att delta. Vinnare
i båda pepparkakshustävlingen och tipsrundan kommer att annonseras på Facebook och Mölle By- och Kulturförenings
hemsida.
Vi önskar er alla varmt välkomna och ser fram emot en riktigt mysig och julig eftermiddag! Ingen föranmälan krävs! Stort
tack till alla er som gör detta möjlig!

