
 Invitation til grupper og enkeltbesøgende:

BESØG OS PÅ VESTERMØLLE

OPLEVELSER FOR ALLE ALDRE

35.000 har fået guidet
rundvisning på Vestermølle

Danmarks 
bedste mel
Vestermølle-fuldkornsmel er friskmalet af vores 
egne entusiastiske møllersvende på stenkværn 
trukket CO2-frit af vandturbine. 
Det giver ifølge Københavns Universitet den 
bedste brødkvalitet. Sammenlignet med almin-
deligt sigtet industrimel produceret på stålvalse 
indeholder Vestermøllemel:
• 75 pct. flere kostfibre
• Dobbelt så meget E-vitamin
• Flere gange så meget jern og zink

Salg af mel med opskrifter
Der følger information om melet samt opskrifter på 
brød og boller med hvert melsalg fra:
• Møllehuset, se åbningstider på vestermollelaug.dk
• Restaurant Vestermølle, se åbningstider på  
 restaurantvestermolle.dk

Brødets kvalitet og smag er uovertruffen 
Nyd  Vestermølles  
hjemmebagte brød 
• i restauranten
• til private fester 
 og møder i   
 Vestermølles historiske lokaler

Slotskirken

Vestermølle på østsiden af Skanderborg 
Sø har adressen Oddervej 80. Navnet er 
logisk nok, idet gården og vandmøllen 
blev opført mod vest i Fruering Sogn, 
hvortil Vestermølle hørte i tidligere tider. 
Her vises Vestermølles beliggenhed i 
forhold til Illerup Ådal, Skanderborg 
Kulturhus, Skanderborg Museum og 
Skanderborg Slot, hvoraf nu kun Slots-
kirken står tilbage. Ude i Dyrehaven 
uden for kortet ligger Skanderborg 
Bunkere, tidligere Frihedsmuseet, med 
orientering og et væld af våben og re-
kvisitter fra besættelsesårene 1940-45.

Vildtbanesten fra 1743, 
rejst af Chr. VI.

Mad til alle, trods stadig markant 
global befolkningstilvækst 
– udstillinger i Mølle-muséet.

Kontakt Møllelaugets formand Jørgen Lund Christiansen 
på jlc@jlundc.dk eller 4050 0333. 

www.vestermollelaug.dk

Møllehusets åbningstider for 
enkeltbesøgende og med mulighed for at 
købe mel, naturbolcher, is og kildevands-

flasker med etiket og patentluk 

– se www.vestermollelaug.dk 

Tak fra Esbjerg Marineforening
”Lige en tilbagemelding fra det besøg, Esbjerg Marine- 
forening havde på Vestermølle med rundvisning og spisning 
i Riddersalen. Tilbagemeldingerne har været fantastiske 
– alle har rost ikke mindst det oplysende og underholdende 
foredrag, som gjorde os alle klogere på vores historie. 
Overbring også en tak til restauranten for den gode platte.” 

Mange hilsener, 
John Koudal

Tak fra Aarhus 
Universitet
”En lille hilsen for at sige tak 
for guidning af gruppen  
Nestor, Aarhus Universitet, i 
sidste uge. Der var stor til-
fredshed med arrangementet.” 

Med venlig hilsen, 
Anné Møller-Larsen

Markedsdage festdage, besøgsdage – altid nok gratis P-pladser

SPORET VED VESTERMØLLE er en fan-
tastisk 4,4 km. vandretur langs vandløb, gen-
nem skov, over marker og med udsigt over 
Søhøjlandet som her og tilbage til Vestermølle. 
Tag en folder ved P-pladsen eller i Okkerhytten 
– Eller et print på www.spor.dk. 

Siden åbningen af Møllehus og Museum i 2010 har 35.000 gæster fra hele landet i grupper fået en guidet 
rundvisning på Vestermølle. I denne folder fortæller vi om, hvad oplevelsescentret byder på.

Foreninger og firmaer på udflugt, grupper af seniorer, højskolekurser og skoleklasser, 
fætter/kusine-sammenkomster m.v. kommer hertil hen over året, oftest i busser. 

www.restaurantvestermolle.dk  
I forbindelse med en rundvisning benytter mange lejligheden til at drikke kaffe, spise 

frokost, brunch eller middag på Restaurant Vestermølle.

Syv dage om ugen fra solopgang til sen aften
Vi er klar til at tage imod også i 2017 – syv dage om ugen fra tidlig morgen til sen aften 

– når blot vi har en aftale. 

Vi er gerne behjælpelige med 
at planlægge et fuldt dagspro-
gram i Skanderborg & Omegn, 
som også byder på bl.a. en tur 
med M/S Dagmar Skanderborg 
Sø rundt, Frihedsmuseet Bun-
kerne i Dyrehaven, Slotskirken, 
Ejer Bavnehøj, Nordens ældste 
aktive klosterkirke i Veng og 
Øm Kloster. En guidet tur og 
spisning på Vestermølle går 
også fint op med besøg i 
enten Fængslet i Horsens eller 
på Moesgaard Museum. 
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OPLEVELSESMÅL FOR GRUPPER
Vestermølle ved Skanderborg Sø 

Guidet rundvisning: 
• Riddersalen og den historiske lade

• Haven, Sønderbækken og søbredden  

• Vandturbine og mel fra stenkværn

• Vi laver vand til jævnstrøm og lys

• Stødhævert og vildtbanesten

• Udstillinger om mad og landbrug 
gennem tiderne samt om

• Andelsbevægelses betydning

• Danmarks historie og røverhistorier

• Helligkilden, som i gamle dage (efter 

sigende) kunne kurere gigt, lunge-
betændelse, tæring og kærestesorg 
(Måske virker vandet endnu)

• Naturrum med okkermuseum

www.vestermollelaug.dk

Siden 2008 har vi investeret 38 mio kroner, her 
er et af resultaterne.

Vi tager imod gruppebesøg syv dage om ugen 
året rundt.

Stødhæverten trykker vand 70 meter 
lodret alene ved vandets egen kraft.

Det gode skib Dagmars andløbsbro er også 
mål for slentreture i mødepauser.

Hen over sommeren 2017 genopføres en gam-
mel 60 kvm. kampestensbygning på Vester-
mølle. Her indrettes smedje og laves udstilling 
om unges muligheder i håndværksfagene.

Mellem havet og Højderyggen – værd at køre efter, både til møde og fest

Åbent året rundt for selskaber og møder, sæt jeres eget 
præg på begivenheden

Frokost mandag – fredag 11-15
Brunch lørdag og søndag 10.00 
og igen 12.15
- Måske Østjyllands bedste 
brunch, bordbestilling tilrådes

Riddersalen – Vestermølles roman-
tiske havepavillon

Nordgavlen, møde- og festlokale i 
Møllehuset 

Mølledamssalen – møde- og fest-
lokale i Møllehuset

A la carte åbning i øvrigt, se www.restaurantvestermolle.dk 

Mad ud af huset

Det hyggelige restaurationslokale på 
Vestermølle

A la carte restauranten:

Skønnest ved Skanderborg Sø
Restaurant Vestermølle

Møde- & selskabslokaler
Laden med plads til 150 spisende gæster.

Kirkebryllup ved søbredden.

Restaurant 
Vestermølle

vestermølle.dk, 8652 2000

Restaurationschef 
Marianne Grønning – 3038 1841*

Restauratør 
Kim Mouritzsen -3038 1831

God mad og stemning

Åben året rundt for 
selskaber og møder

Projektorer, it, netadgang, wifi

Svævende hen over en okkerdam hænger Okkerhytten, tegnet af 
arkitekt Anne Marie Exner. Her fortælles både Danmarks og verdens 
okkerhistorie på store farveplancher og touchskærme – en fortælling 
om hulemalerier, produktion af jern og miljøproblemer. 
Bygningen er også Naturrum og kan besøges 24/7 året rundt. Den 
blev i 2016 indviet af regionsrådsformand Bent Hansen.

Helligkilden Jernkilden skulle være helbredende. Kulturudvalgsformand 
Tage Nielsen fylder koppen, Bent Hansen, Vibeke Andersen og Kjeld 
Larsen, formand for Foreningen PlanDanmark, som har støttet en 
række Vestermølle-projekter, skal også drikke af den 10.000 år gamle 
kilde. På guidede rundvisninger er der et glas selvtappet vand til alle. 
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