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Vestermølle Marked i det skønneste vejr i de smukkeste omgivelser
Det blev en forrygende god Markedssøndag
Vejret var med os. Efter en start om formiddagen, hvor det var overskygget og med blæst fra søen, så
kom den blå himmel, og den skinnede frem til markedets lukning
Langt over tusind besøgte markedet. Og alle hyggede sig.
Det nye i år var, at der var stande både på gårdspladsen, på græsarealet ved Riddersalen og i laden. Over
40 stande. Det fungerede godt. Alle steder var der mange gæster – beundrede og købte.
Det lille brugt markeds område blev besøgt, og også her var der handel.
Legetøjsmarkedet blev en rigtig stor succes. De glade børn, der stod og solgte legetøj, fik omsat deres
gamle legetøj til gode penge.
I Riddersalen var en dukkehusudstilling, som tiltrak både voksne og børn.
Vestermølle Marked er et rigtigt stemningsfuldt marked.
Samspillet med standene og andre aktiviteter går godt sammen i de meget smukke omgivelser.
De høje træer, søens blinken, det grønne græs, de smukke bygninger.
Det gamle markeds koncept holder stadig, og det har efter færdiggørelsen af Vestermølle nu mulighed
for at opleves på smukkeste måde
Alle de frivillige i mad, øl og kaffebar havde meget travlt lige fra åbning til lukning af markedet. Der blev
spist pølser som aldrig før. 3 gange blev der hentet ekstra forsyning.
Der var i anledning af udsigt til det gode vejr købt ekstra mange is ind til dagen. Og aldrig har der været
solgt så mange is. Man stod i kø, som ved den blå isbod i Tversted. Og indkøbet holdt, der var is til alle.
Med alle de mange gæster, den gode stemning, det udsolgte mad og køb af de mange is, forventer
Vestermølle Markedsgruppen et pænt overskud.
Til alle stand folkene blev der sagt tak for i år og på gensyn til julemarkedet anden adventsweekend og
på gensyn til næste års sommer marked d. 1. juni 2014
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