
Aktørinformation  
 
Parkering:  
Parkering for aktører og bodholdere er på parkeringspladsen ved Møllegården med indkørsel fra 
Frederiksværksvej.  
 
Praktisk ved ankomst  
Ved ankomsten skal I henvende jer på campingkontoret på Møllegården, så hjælper vi jer videre 
derfra – indgang i gavlen.  
 
Campingkontoret:  
Campingkontoret hjælper med stort og småt under jeres ophold. Det er også her vi håndterer 
brænde, hal, opladning af mobiltelefon m.v. Kort sagt vi er der for at hjælpe jer til at få et godt 
marked…  
Torsdag er kontoret åbent 14.00 – 16.00 
Fredag er kontoret åbent 15.00 – 20.00  
Lørdag er kontoret åbent kl. 9-10.30 & kl. 16-17.30  
Søndag er kontoret åbent kl. 9-10.30 & kl. 17.00-20.00 

 



Bespisning inden markedet:  

Møllecaféen holder åbent til kl.19.00 torsdag og fredag inden middelalderdagene, her er det 

muligt at købe et godt måltid til fornuftige penge. Hvis det har interesse, så skriv en besked til Tine 

på tine@esrum.dk med hvor mange der kunne tænkes at spise, senest mandag d.13. juni.  

Menuen er: 

Hamburgryg m/ klostersennep 

eller  

Kikærtefrikadeller  

Tilbehør:  

Kold kartoffelsalat  

Grøn Salat og dressing  

Pris pr. portion kr. 50,- 

Bespisning under markedet:  
Møllehaven er vores allesammens frirum og spisested for alle der har spisning i deres kontrakt 
eller har meldt sig til madordningen.  
 
Spisetider madordningen:  

 Lørdag & søndag morgenmad kl. 8.00-09.45 (Vi beder om at hver enkelt selv kommer op og 
henter mad, da vi sidste år oplevede et kæmpe madspild til morgenmaden)  

 Lørdag & søndag frokost kl. 12-14.30  

 Lørdag aftensmad kl. 18.30 (I det store telt på engen)  
 
Der er fri kaffe, vand og saftevand for aktører og frivillige fra 10.00 -16.00 
 
Hunde: Hunde er meget velkomne, men skal holdes i snor  
 
Indkøbsmuligheder: Nærmeste dagligvarebutik er Rema i Esbønderup. Adresse: Østvej 8, 
Esbønderup, 3230 Græsted  
 
Benzin: Bilen kan tankes enten i Shell i Tikøb, hvis man har taget Helsingør motorvejen,  eller på 
OK tanken i Maarum Tinghuse (der drejer man til højre fra aktørparkeringen og køre ligeud ca. 4 
km indtil man når tanken.) 
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Kontaktoplysninger:  
Tine: tine@esrum.dk – 50 80 79 31  

Katrine: katrine@esrum.dk – 50 80 79 32  

Vibeke: vibeke@esrum.dk – 50 80 79 30 

Lars: lars@esrum.dk - 20910346 

Jean:jean@esrum.dk - 20946263 
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