
Efter 31 gode år på møllen besluttede jeg for nogle måneder siden at sælge møllen og det er 

nu lykkedes. 

Køberne er 2 vennepar, Malene og Mark Harpøth samt Ashli Williamson og Bjørn Bitsch. 

Malene og Mark er kendt i lokalområdet og vil lægge deres arbejdsdag på møllen sammen med 

det allerede værende personale. Ashli og Bjørn, der er professionelle dansere under 

TeamDanmark, vil lejlighedsvis være på møllen. De har 6 gange opnået at blive 

verdensmestre, hvilket gør dem til de mest vindende dansepar i dansk historie. 

Overtagelsen finder sted 1. maj 2018, og i anledning af ejerskifte inviterer vi til reception 

Fredag 18. maj (kl. 14-17) hvor der vil blive mulighed for at hilse på de nye ejere. 

Borbjerg Mølle Kro vil blive drevet videre med det samme personale og i samme ånd som 

selskabsforretning samt med de øvrige aktiviteter, som møllen er kendt for. 

Møllen er gennem de seneste år drevet som Borbjerg Mølle Kro ApS og køberne overtager 

selskabet med de ordrer og aftaler, der allerede er indgået. Som led i handelen er det også 

aftalt at alle gavekort u/3 år indløses af de nye ejere. 

Vore Motorcykel- og fly træf fortsætter som tidligere år og vil finde sted flg. tirsdage fra kl. 

17, hvor vi byder på Borbjergs bedste biker biksemad: 24.4, 29.5, 26.6, 31.7 samt 28.8. 

På tirsdag 24. april hvor det sidste træf i min ejertid vil finde sted, vil vi byde foruden 

biksemad byde på GRATIS kaffe og kage. 

Højskoleugen i ”Motorcykel-fascination” afholdes som planlagt i uge 26 og jeg vil være på 

kroen hele ugen og fungere som kursus leder.  

Der er forlængst udsolgt i standard- og trippleværelser. Der er 1 seng tilbage i et værelse i 

gæstehuset ”Valhalla” til pris 2.200 kr.som skal deles med en mand,  men der er stadig 3 

romantikværelser ledige, hvor prisen vil være 800 kr. højere end prisen i programmet.  

I højskoleugen er der om tirsdagen den 26. juni et aftensforedrag, der er åbent for andre 

end højskoledeltagerne. Kl. 19 vil eventyreren John Andersen, der i vinter sammen med 

Bodil Lisbeth Thomsen har kørt rundt i Sydamerika i Che Guevaras hjulspor, komme og berette 

om denne spændende tur. Det koster 50 kr. incl. kaffe m/brød at deltage, hvis man ikke er 

blandt højskole deltagerne. Tilmelding kan se til møllen på tlf. 97461010. Der er begrænsede 

pladser til foredraget. 

Søndag 24. juni kl. 19 kommer Villads K. Mortensen og holder foredrag over emnet ”Livet 

langs Indiens landeveje”, men han vil også fortælle om turene rundt i Asien og Afrika, som 

arrangeres gennem www.mcasien.com. Jeg har selv været med på turen over Himalaya-

bjergene samt i Nepal, Vietnam, Laos, Madagascar, Sri Lanka, Bhutan og har tilmeldt mig 

turen til Rajasthan til februar 2018.  

Man kan melde sig til fællesspisning kl. 18, hvor der serveres møllegryde til pris 100 kr. 

Se vores tilbud ”Bo og spis til samme pris” på bagsiden af den vedhæftede folder ”Motorcykel 

fascination” om ankomst allerede søndag. Vi tilråder hurtig tilmelding, hvis I ønsker at gøre 

brug af dette fantastiske tilbud. 

Forårets arrangementer vil finde sted i lighed med tidligere år og der indbydes til flg. 

arrangementer: 

Tirsdag 1.maj kl 7 – 12  Den store fiskedag.  

http://www.mcasien.com/


Sønd.13. maj Morsdag: Frokost- kage- og aftenbuffet 

Se vore pinsetilbud 20. og 21. maj    

11. juni  Nattergaleaften  

23. juni  Sct. Hans aften med midsommerbuffet, båltale og bål på tømmerflåde på møllesøen. 

Se mere om disse arrangementer på www.borbjergmill.dk. 

Vore populære søndagsarrangementer ”Søndag på Møllen” fortsætter også, og bortset fra 

27. april og 10. maj kan man tilmelde sig til frokostbuffet´en eller kagebordet, alternativt til 

begge buffet´er, som vi kalder ”Søndag på Møllen”. 

Vore ”Bo og spis” tilbud vil i perioder også gælde andre ugedage end søndage. Ring og hør 

om ledige datoer med gratis aftensmad. Hvis ankomst er en søndag er det store kaffebord 

også gratis. 

Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige TAK for nogle fantastiske år her på møllen og vil med ro 

i sindet lade de nye ejere overtage roret på den gamle møllekro. 

Bedste biker hilsener fra Esther, Borbjerg Mølle Kro  

 

http://www.borbjergmill.dk/

