Grillkvällar i juli med
något extra den 27:e
Vi bjuder in till grillkvällar i stationsparken
varje torsdag i juli: den 6, 13, 20 och 27 juli. Grillen tänds
klockan fem. Du tar med vad du vill äta och dricka.
Och sedan umgås vi. Så enkelt är det.

TIDERNAS STÖRSTA MORGONDOPP Alla – från fega badkrukor

TIPSPROMENAD Gå Mölleslingan, cirka 4 kilometer. En

till inbitna morgonbadare – tar ett dopp i Solviken eller
Fågelviken. Inräkning klockan 07.00–08.30. Vem vinner? Fågelviken eller Solviken? Som belöning är du direkt
efter badet välkommen iklädd badrock till …

kortare variant finns också. En svarsblankett får du i
tältet intill stationshuset från klockan 10. Ingen tävling,
bara ett sätt att lära känna den nya promenadvägen,
testa vad du kan om Mölle – och få lite motion.

FRUKOST I DET GRÖNA I STATIONSPARKEN Serveras klockan

INTRODUKTION I BOULESPEL Kom till boulebanorna klockan

07.00–09.30. Byföreningen bjuder.

16.00–17.30. Bouleklubben svarar för sakkunskapen.

BAKLUCKELOPPIS Plocka ihop allt som du inte längre vill ha

OCH SÅ GRILLAFTON Sommarens sista torsdagsträff.
Grillen tänds klockan fem som vanligt, och du tar med
dig vad du vill äta och dricka.

och sälj det från bakluckan, cykelkorgen eller ett bord.
Fyll plånboken med kontanter och köp sådant du vill ha.
Loppisen pågår klockan 14–16 bakom annexet. Ingen
föranmälan, ingen platsanvisning – självorganiserande
med plats för alla.
FOTBOLLSTURNERING Samla barn, släkt och vänner i lag med

fem personer i varje. Lottade matcher 2 x 15 minuter.
Lagen anmäls vid turneringens början klockan 13 vid
fotbollsplanerna.

Välkomna – det blir vad vi gör det till!
Mölle By- och Kulturförening
Mölle Bouleklubb
Föreningen Fågelvikens Vänner

Torsdagen den 27 juli

Torsdagen den 27 juli

Den sista torsdagen i juli blir någonting utöver det vanliga.
Då drar det igång redan på morgonen, och forsätter med
trevligheter under dagen ända fram till grillen.

