
 

Sillerup Mølle 

Visionsdag ’17              Tilmelding og program 
 



 

 

  

Nu nærmer sig tiden til en spændende dag,  
hvor vi skal drøfte og evt. igangsætte idéer og forslag 

til nye projekter for Sillerup Mølle. 
 
Sæt kryds i kalenderen: 

Søndag den 8. OKTOBER 2017 
 
Planen er følgende: 
Der vil på dagen være oplæg til forskellige arbejdsgrupper. Når man har hørt et oplæg, så kan 
man efter dette vælge, om der er en af disse arbejdsgrupper man har lyst til at deltage i, 
hvorefter man så i arbejdsgruppen samarbejder og planlægger, hvordan man arbejder videre og 
gennemfører evt. idéer og tiltag. 
 
Som eksempel er der planlagt følgende oplæg.  

 Formand Willy Freese vil holde oplæg om formidlingen af møllen. Herefter vil man i 
arbejdsgruppen arbejde videre med, hvordan vi bedst formidler og ”sælger” møllen og 
dens mange historier og aktiviteter m.m. 

 
 Peter Buchholt Petersen vil holde oplæg om mulige fremtidige restaureringsprojekter på 

møllens stuehus samt  stald- og ladebygning. Hvordan kan de restaureres, hvad ønsker 
man at bruge dem til, hvordan skaffes der penge, og hvem gør hvad. 

 
Derudover kan man frit melde sig til at holde et oplæg, og herefter være ”ordstyrer”i en 
tilhørende arbejdsgruppe. Ved et oplæg skal man ”sælge” sin idé, så der er folk der ønsker at 
deltage og bidrage til at virkeliggøre de forslag man måtte have. 
Idéer kunne være - Ny eller ændret hjemmeside, øvrige medier såsom Facebook og lign. Evt. 
legeplads for børn ved møllen. Evt. shelters eller lign. til overnatning for cykel- og vandreturister 
eller lign. Evt. juletræssalg eller andre aktiviteter der skaffer penge. Hvordan driver vi ovnhuset i 
fremtiden? Skal der laves flere eller nye aktivitetsdage. Hvordan skaffer vi flere frivillige. Evt. nye 
digitale udstillinger eller lign. Bedre skiltning til og ved møllen. Formidling af møllen på Google 
o.s.v. – o.s.v. Alle idéer kan bruges og forsøges igangsat. 
 

 

Idéer skal have vinger, men de skal også have fødder 
til at gå på jorden. Knud W Jensen 
 
Dristige idéer er som bønder i et skakspil, der 
bevæger sig frem. De kan slås, men de kan starte et 
helt nyt spil. Johann Wolfgang von Goethe 
 
Idéer er som kaniner. Du får et par stykker og lærer 
at håndtere dem – og snart har du et dusin. John 
Steinbeck 
 

 



 

Tilmelding: 
Her til højre er der en tilmeldingsblanket man kan udfylde og maile til 

  

b.w.freese@mail.tele.dk 
 
Det er også muligt blot at skrive en mail om man deltager, og om man evt. ønsker at komme 
med et oplæg, og hvad emnet er. Der vil være tid og mulighed for 8-10 oplæg af hver 5 til 15 
minutter. Man skal blot forklare sin idé, hvilket jo ikke nødvendigvis tager lang tid. Vil man 
uddybe dette, så får man også tid til det. 
 

Arrangementet afholdes på Sillerup Mølle 
 

PROGRAM  (Foreløbigt – Det endelige program kommer når vi kender oplæggene) 

 
10.00 Velkomst for formanden for Den Selvejende 

Institution Sillerup Mølle. Samt formanden for 
Sillerup Mølles Venner. 

10.10-12.00 Oplæg til forskellige arbejdsgrupper med visioner 
og idéer for Sillerup Mølle i fremtiden 

12.00-13.00 Let frokost 
13.00-15.00 Arbejdsgrupper til videreførelse af idéer 
15.00-15.30 Kaffe og diskussioner 
15.30-16.00 Repræsentanter for arbejdsgrupperne 

fremlægger de foreløbige beslutninger og idéer. 
 
 
Vi ses til en forhåbentlig hyggelig, idérig og spændende dag. 
Mange møllehilsner fra Formand Willy Freese og Peter Buchholt Petersen 

 

Tilmelding:                                (Senest den 29. sept. 2017) 
Jeg ønsker at deltage på visionsdagen: 
 
Navn:_______________________________________ 
 
Mail:_______________________________________ 
 
 
 

Tilmelding:                                (Senest den 15. sept. 2017) 
Jeg ønsker at deltage på visionsdagen samt præsentere 
følgende idéopæg: 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
Navn:_______________________________________ 
 
Mail: _______________________________________ 
 
Tlf:     _______________________________________ 
 
 


