
Søndag d. 14. november 2021: Intimkoncert på Nordskov Mølle i samarbejde med Visens 

Venner Helsingør, musikalsk eftermiddag med folkemusik, viser og frække sange – og 

selvfølgelig fællessang. Da pladsen var begrænset, var det  ”først til mølle”, der gjaldt og i 

løbet af få dage var alle pladser solgt.  

  

Jarl Eriksen, Tom Bailey og Viggo Plambech fra Hellebæk.   

 

Her har vi dækket op med god Corona afstand til søndagens koncert. 



Læg mærke til puderne på stolene. Foreningen har forkælet sig selv med en investering i 

stolepuder. Selv om vi nu har fået gulvvarme er en plasticstol trods alt mere behagelig at 

sidde på når den har en pude. 

 

 

På scenen ” 4 frække damer”  Lone, Susse og Margit og Lis ved klaveret - her med sangen 

om en handy mand og  mange flere sjove tekster. 

 

Her ”Malone” alias Malene Falck og Lone Duerlund. 



 

 

 

 

 

Julestuen 2021 måtte ligesom året tidligere begrænses til kun at omfatte juletræssalg med 

julepynt udenfor møllen grundet Corona. Efter den første weekend havde vi faktisk kun 

solgt 28 træer. Vi valgte derfor at udvide den sidste uge med 2 salgsdage og en bedre 

skiltning. Heldigvis havde Lars Tordrup fra 3T TEXTIL TRYK været forbi i den første weekend 

for at købe juletræ, og  sammen fik vi hurtig designet et banner til den udvidede åbningstid.  

Udenfor var det ved at blive mørkt da 

koncerten sluttede efter 3 timers god 

underholdning. I møllen med højt til loftet 

blev der serveret kaffe, kage, øl vand og vin 

og med en entré indtægt på kr. 2450,- som vi 

skulle dele med Visens Venner i Helsingør 

indbragte koncerten i alt kr. 2033,- til 

foreningen. 

Oven i koncerten fik vi 4 nye medlemmer så 

alt i alt kan foreningen kun være tilfreds med 

arrangementet.  

Vi har også fået mange positive 

tilkendegivelser på mail og på Møllens Face 

book side, hvor der bl.a. er filmklip fra 

koncerten.  

”Tusind tak for en rigtig hyggelig eftermiddag, 

det må I meget gerne gøre igen. ” 

 



   

 

Om dette tiltag 

gjorde at vi trods alt 

fik solgt ca. 125 

træer skal ikke siges, 

men sikkert var at 

både vejret og 

Coronaen drillede 

lidt mere end forrige 

år.  

Juletræssalget med 

pynt indbragte i år 

lige godt 11.000,- i 

mod sidste år godt 

21.000,- kr. Men jul 

blev det alligevel og 

foreningen takker derfor alle jer som trodsede vejret med køb af juletræer, pynt, m.m. 

 

 


