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Kære Mølle Venner! 
 
Bestyrelsen ønsker godt nytår og TAK til alle, som i 2017 på den ene eller anden måde støttede det store 
arbejde omkring Sillerup Mølles bevarelse.  
Sillerup Mølle er blevet en stor succes og besøgstallet og interessen fra børnehaver, skoler, foreninger, 
plejehjem og turister er stor. Så stor at de aktive mølle venner har brug for hjælp og flere aktive medlemmer, 
der kan hjælpe med at være kustoder og rundviser, køre med vores Deutz dieselmotor, køre med vingerne og 
kværnene, hjælpe med at vedligeholde vores mur og træværk, tænde op og bage i vores sten ovn eller hjælpe 
med billetsalg og servering ved vores arrangementer. Willy Freese med flere blev i løbet af foråret 2017 
oplært af Lorentz bager for at kunne varetage bagning på vores turistdage i juli 2018. Lorentz fortsætter 
muligvis som bager ved vores Dansk Mølledag, Høstmølledag, Julebagedag og ved besøg af børnehaver og 
skoler. 
Denne store interesse og aktivitetsniveau vil vi gerne blive ved med at kunne leve op til, og derfor har vi 
brug for din aktive hjælp!!! Ring til Willy Freese hvis du har interesse i at være aktiv mølleven på 
20445374. Sillerup Mølles Venner inviterer til aktiv medlemshvervning og information mandag den 12. 
marts 2018 kl. 19 på Sillerup Mølle med kaffebord. Tilmelding til Willy. 
2017 har været et ekstra godt år for besøgende og afholdte arrangementer.  
Flot klaret, mølle venner! Vi har grund til at være glade og stolte over denne imponerende indsats for at 
bevare og videreudvikle vores fælles kulturarv Sillerup Mølle. TAK til alle, der støtter og hjælper os. Uden 
mølle venner går det ikke. 
I det kommende år 2018 kører vi et lidt mindre aktivitets program, som du kan se nederst i brevet. Sidste år 
2017 er det lykkedes at få møllehuset udlejet over Airbnb og til lokale med et overnatnings behov til gæster.. 
Møllehuset kan ses ved vores arrangementer og kan bookes ved kontakt til Willy. Se også billeder på vores 
hjemmeside www.sillerupmoelle.dk. Der er kalket, malet og kommet nye forsats ruder i møllehuset, skiftet 
glas i mølle- og staldvinduer, lavet reparation af vores svans og støtte krøjbjælke, lavet el i møllen og 
investeret i en brugt plænetraktor. Vores tidligere formand for Sillerup Mølles Venner Christian Lei 
Wildfang er død i januar i år. Æret være hans minde og store indsats for Sillerup Mølle.Til slut vil jeg endnu 
engang sige TAK til Sillerup Mølles Venner for hjælp og støtte i 2017, og vel mødt i 2018. Og til allersidst 
en hilsen fra kassereren, der beder jer om at betale kontingent på vedlagte girokort, minimum 50 kr, eller 
bankkonto nummer: 9737 8845629146.  Hjælp os med et ekstra beløb til vores investeringer i fremtiden. På 
forhånd TAK. 
 
Arrangementer 2018: 
Aktiv medlemsmøde: Mandag den 12. marts 2018 kl.19 på Sillerup Mølle med kaffebord 
Generalforsamling:    Tirsdag d.8. maj 2018 kl. 19.30 på møllen. Sillerup Mølles Venner                                          
Dansk Mølledag:        Søndag d.17. juni 2018 kl. 10 til 17 på møllen. Fælles spisning for aktive mølle venner.  
Høstmølledag:            Søndag d.2. september 2018 kl. 10 til 17 på møllen. Fælles spisning for aktive mølle venner.Willy 

bliver 60 år og giver mad. 
Julebagedag:               Søndag d.9. december 2018 kl. 13 til 16 på møllen. 
Møllen er åben:           Søndage fra d.10. juni til og med d. 26. august 2018 kl. 13-16 eller efter aftale med Willy Freese 
tlf. 20445374 eller Lorents Refsgaard 74 56 67 33 
     
Turistdage:           Tirsdage d.3.juli til og med tirsdag d.24.juli 2018 kl. 10.00 –13.00. Bagning fra kl. 10.30.Gæster    
fra turistbureauet og andre besøgende. www.sillerupmoelle.dk 
Kontingent:           Minimum 50 kr. betalt kontingent giver gratis adgang til møllen. Bliv medlem for 50 kr. 
Kontakt kasserer Hans Aage From på mail: sillerupmoelle@gmail.com  eller mobil: 23969153  Frøs Herreds 
S. Kontonummer: 9737 8845629146  

      Bliv aktiv medlem i vores møllelaug ring til Willy  
                                  Freese tlf. 20445374, e-mail: b.w.freese@mail.tele.dk                    
 
 
Med de bedste mølle hilsner 
Formand for Den selvejende Institution Sillerup Mølle 
Willy Freese 
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