
 
 

Invitation til Dansk Mølledag 2020 
 
Forberedelserne til Dansk Mølledag 2020, søndag d. 21. juni er startet, og det er derfor ved at være 
tid for tilmelding til årets mølledag, hvis man igen ønsker at være en del af dagen. 
 
Vi håber at alle møller igen i år har mod på at åbne dørene for publikum, så både turister og lokale 
borgere har mulighed for at se en mølle indefra.  
Dansk Mølledag giver muligheden for at den lokale mølle kan skabe opmærksomhed på de 
udfordringer mølleejeren eller møllelauget står med, men også muligheden for at fortælle den 
fantastiske historie møllerne er en del af. 
 
Mølledagsudvalget vil igen i år forsøge at skaffe midler til at få fremstillet diverse materialer, der 
kan hjælpe den enkelte mølle med at markedsføre Dansk Mølledag over for omverdenen. 
Disse vil blive fremsendt i slutningen af maj måned. 
 
Der vil også i år blive udarbejdet en folder om Dansk Mølledag 2020, hvor alle deltagere er listet op. 
Folderen kan afleveres på det lokale turistkontor, campingplads, købmand eller andre centrale steder, 
hvor mange folk kommer forbi. Folderen vil indeholde en kort beskrivelse af Dansk Mølledag, samt 
en liste med de møller der har tilmeldt sig dagen. 
Der henvises til Dansk Mølledags egen hjemmeside www.danskmolledag.dk, hvor der kan hentes 
flere informationer om mølledagen, samt om de mange aktiviteter der er på de deltagende møller. 
 
Der er heldigvis rigtigt mange gode aktiviteter rundt omkring på møllerne, og det er vigtigt at alle i 
både lokalområdet og turister, kan finde frem til møllerne og aktiviteterne.  
Netop derfor er markedsføring så vigtigt. Og det er hér vi håber at kunne hjælpe med materialer og 
gode råd. Mølledagsudvalget kan gøre en del af forarbejdet med markedsføringen, men i sidste ende 
er det den enkelte mølle, der skal synliggøre de aktiviteter der er på møllen på Dansk Mølledag.  
 
For at undgå at sende materialer ud der ikke bliver brugt, skal deltagerne også i år bestille de 
materialer man ønsker tilsendt. Der vil være en startpakke der er gratis. Den vil indeholde folderen 
om Dansk Mølledag, plakater, klistermærker, magnetklistermærke for bil, samt 5 stk.”Møllesjov”. 
Herudover vil der være mulighed for at bestille ekstra materialer til ren kostpris. 
 
Har man ikke deltaget i Dansk Mølledag tidligere, og ønsker at høre mere om gode ideer, eller blot 
ønsker at høre mere om arrangementet, kan man kontakte Søren på mail: louisevej5@mail.dk 
For at kunne have foldere klar til udsendelse i slutningen af maj, er det VIGTIGT at sidste 

tilmeldingsfrist d. 1.april 2020 overholdes.   
 
Man bedes udfylde den tilmeldingsseddel der er vedhæftet/vedlagt, og sende den retur på mail: 
danskmoller@gmail.com, eller pr. post: Søren H. Hansen, Louisevej 5, 5270 Odense N. 
Kan man ikke udfylde tilmeldingsseddel, kan man sende en mail med alle informationerne. 
 

Med venlig hilsen 
Søren Hørslev Hansen 
Dansk Møllerforening 

Mølledags-udvalget 


