VESTERMØLLE
ved Skanderborg Sø

Kultur- og aktivitetscenter
•
•
•
•
•
•
•

Virtuelt Museum
Historiske udstillinger
Debatværksted
Fredet Riddersal
Undervisning og jobtræning
Naturoplevelser
Restaurant og mødelokaler

• Foreningslokaler og værksteder for
- Juniorsejlere
- Jægere
- Lystfiskere
- Spejdere
- Seniorsport
- Stenhuggere

Kultur, historie,
natur og aktiviteter
Etableringen af et kultur- og aktivitetscenter på Vestermølle sker i henhold til Skanderborg Kommunes grundlov for området.
Den er formuleret i lokalplan 119, hvis nøgleafsnit lyder:
FORMÅLET er
• at muliggøre anvendelse af området til
udflugts-, natur-, kulturhistoriske, museums-, undervisnings- og restaurationsmæssige aktiviteter…
• … samt til klub-, forenings-, fritids-, søsports- og kulturaktiviteter med tilknytning til vand, natur og kultur.
Om Vestermølles bygninger hedder det, at
de:
• forbeholdes til undervisnings-, kursus-,
informations-, museums-, restaurationsog kulturelle aktiviteter med betydning
for og undersøttelse af områdets særlige
miljø og naturværdier samt oplevelsen
heraf.
Brugerne på Vestermølle, her nævnt i alfabetisk orden, er:
• Aktiv Fritid Skanderborg
• DDS, Det Danske Spejderkorps, Skanderborg gruppe
• LOFs, Liberalt Oplysnings Forbunds stenhugger grupper
• Skanderborg Junior Sejlklub
• Skanderborg Lystfiskerforening
• Skanderborg Jagtforening
• Vestermølle Møllelaug
• Vestermølle Team
Flere foreninger er på vej til Vestermølle. Læs herom på side
5 i præsentationen af Møllelauget.
Denne folder er udgivet i februar 2009 af Foreningen Vestermølle.
Idé og tekst: JLC Kommunikation ApS, 86 51 17 20
Layout og tryk: Asferg & Harboe, 86 51 04 10
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Donationer på 12 millioner kroner
Renoveringen af Laden og Møllehuset med tilhørende
mølledam samt indretning af Møllehuset, herunder opbygning af udstillinger i samarbejde med bl.a. Syd-dansk
Universitet og Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, koster cirka13 millioner kroner, hvoraf
12 millioner kroner er tilvejebragt ved donationer fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stuehus og forpagterbolig på Vestermølle før branden i 1909

Brugerne på Vestermølle udpeger hver ét medlem til bestyrelsen for
Foreningen Vestermølle. Betyrelsesmedlemmerne er de kontaktpersoner, der er nævnt under præsentationen af de enkelte brugere.
Bestyrelsen har den løbende kontakt med ejeren af Vestermølle,
Skanderborg Kommune.
25 års lejemeål til 0 kroner
I denne folder vises Vestermølles mange bygninger fordelt på brugerne, der alle er lejere hos kommunen – på disse vilkår:
• Lejemålene løber i 25 år at regne fra den dato, da den enkelte
bygning er restaureret.
• Lejen i 25 års perioden er 0 kroner. Lejemålene kan forlænges.
• Kommunen forestår udvendigt vedligehold af bygningerne og
sørger for bygningsforsikring.
• Et årligt tilskud fra Skanderborg Kommune til Foreningen Vestermølle målrettes udgifterne til el, vand, varme og kloak.
Kort om Vestermølles historie
Indtil midt i 1900-tallet var Vestermølle en proprietærgård på 135
hektar. Hovedparten af marken lå på plateauet 45 meter højere mod
øst – og er i dag bebygget og en del af bydelen Skanderborg Øst.
Vestermølle er placeret ved Sønderbækkens udløb til Skanderborg Sø og kendes tilbage fra 1536. I dag er her kun én mølledam,
tidligere var der tre i forlængelse af hinanden. Gennmem århundreder er vandets kraft blevet udnyttet i et møllehjul, senere i en
mere effektiv turbine, som har trukket kværn, valse, båndsav og
slibesten – og i nogle årtier også en generator, som på Skanderborgs første elværk producerede jævnstrøm.
I 1587 fik møllen bevilling til at levere sigtet mel til Skanderborg
Slot, hvor kongen ofte boede.
Sønderbækkens okkerholdige vand er blevet udnyttet til produktion af okker-farver.
I 1909 satte et lyn møllen og gårdens stråtækte stuehus i brand.
Efterfølgende store regnskyl fik mølledammene til at gå over deres
bredder, og den brændende bygning blev skyllet ud i Skanderborg
Sø.
Et nyt stuehus blev bygget højere oppe nord for mølledammen,
mens der på brandtomten blev opført et nyt møllehus med kværnrum og kornmagasin samt vognport og en staldlænge.
I 1912 blev der etableret sommerrestaurant på Vestermølle og
samtidig opført en smukt dekoreret Riddersal med tilhørende dansepavillon i haven. Riddersalen står endnu, om end i meget dårlig
stand. Den er fredet af Kulturarvsstyrelsen – og råber på en snarlig
restaurering.

Nordea-Fonden
Arbejdsmarkedets Feriefond
Realdania
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal
Fællesfonden
Nykredits Fond
Foreningen Plan-Danmark
Skanderborgs Initiativpris 2008, givet af Skanderborg Bank
Skanderborg Kommune

Renoveringsarbejderne igangsat i 2009
Mens dette skrives, i februar 2009, er Møllehuset netop brudt
ned, men historisk og brugbart inventar og mursten lagt i depot til
den allerede igangsatte genopbygning og indretning. Renovering
af Vestermølles bevaringsværdige lade, opført i 1841 i klassicistisk stil, vil også ske i 2009. Det er håbet senere at skaffe midler
til isolering og indretning til helårsbrug af dette spændende hus,
hvilket vil give ikke blot Vestermølles daglige brugere, men også
alle andre interesserede et unikt udstillings-, møde- og arrangementslokale på 300 kvm.
Kommende arbejder på Vestermølle
Skanderborg Kommune er indstillet på at bidrage også til kommende arbejder på Vestermølle:
• Renovering af den af Kulturarvsstyrelsen fredede Riddersal – et
projekt til cirka 3.250.000 kroner.
• Renovering og indretning af de resterende landbrugsbygninger
for i alt cirka 8.500.000 kroner. Bygningerne disponeres
således:
- Sydlængen: Her er Lystfisker- og Jagtforeningerne i færd med
at indrette klublokaler og Team Vestermølle undervisningsværksteder
- Nordlængen: Dele af huset bruges i dag af Juniorsejlerne, Aktiv Fritid og LOFs stenhuggere. Det er bestemt, at Det Danske
Spejderkorps rykker ind her i løbet af 2010.
- Renovering af gårdsplads
• Projekt Søbred og arealrenoveringer, som vil koste cirka
4.500.000 kroner:
- Etablering af anløbsbro for Skanderborg Sø’s turistbåd Dagmar samt gæstebesøgende sejlere
- Etablering af bro og slæbested for bl.a. sejlere, lystfiskere og
spejdere
Sydlængen, Laden og Nordlængen i vinterbelysning. Når
bygningerne er renoverede og har fået nyt tag, kommer turen
til gårdspladsen, der tænkes belagt med brosten.

Mølledammen med Stuehuset i baggrunden.

- Bygning af bådehus – så det bliver muligt at frigøre det kulturhistoriske bygningsværk Laden, der i dag benyttes som
oplagsplads
- Etablering af fiskepladser for handicappede
- Areal- og haverenovering
• Indvendig renovering af Laden – efter model fra istandsættelse
af bl.a. pakhusene på Christianshavn. Dette arbejde ligger nogle
år ud i tiden, og der er endnu ikke regnet på prisen.
Fortsat behov for
1) kommunal opbakning,
2) frivilligt arbejde og
3) donationer
Brugerne på Vestermølle og Foreningen Vestermølle er glade for
den kommunale opbakning til etablering af det samlede kultur- og
aktivitetscenter, men er samtidig bevidste om, at planerne ikke kan
realiseres med mindre:
• de cirka tusinde engagerede medlemmer af brugerforeningerne
fortsat vil lægge en betydelig, frivillig arbejdsindsats på Vestermølle
• det også vedrørende de kommende arbejder lykkes at skaffe betydelige million-donationer fra fonde og virksomheder.

Interiør fra Møllehusets Kværnrum, som genetableres i det renoverede
hus og bruges til en historisk udstilling, delvis baseret på IT-teknologi.

Værd at vide
Vestermølle ligger ved østbredden af Skanderborg Sø – men i
den vestlige side af det gamle Fruering Sogn, heraf navnet.
Vestermølles otte brugerforeninger tæller cirka tusinde mennesker, børn og voksne, som alle er engagerede i stedets bevarelse og renovering. De fleste er samtidig aktive brugere på
gården og af de tilbud, som den helt unikke natur med sø, eng,
have og 45 meter høje, bøgeskovsklædte skrænter byder på.
Når Møllehusets udstillinger åbner, ventes Vestermølle at få et
tocifret antal tusinde gæster årligt. Hertil kommer deltagere i
begivenheder som lystfiskernes sandart-festival, sejlerstævner,
kurser for jægere, brugernes øvrige åbne arrangemener, det
årlige Vestermølle-marked m.v.
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Virtuelt Museum
og Debatværksted

Illerup Ådal

Holtsbækken
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Kulturhus

Museum
Slotskirken

Vestermølle

Møllehuset før den delvise nedbrydning. Mellembygningen var oprindelig vognport og genopføres i oprindelig
stil med træbeklædning, som det ses på forsiden: Skodderne kan naturligvis åbnes. De dækker for vinduerne til
Vestermølles kommende restaurant.

Planlagt slæbested

Planlagt bådehus

Sønderbækken
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Vedligeholdsarbejde på
Sønderbækken
ned gennem
Vestermølles
have.

Riddersalen

En helt speciel opgave
på Vestermølle bliver
renoveringen af Riddersalen, der er fredet
af Kulturarvsstyrelsen. Riddersalen disponeres af Møllelauget, jf. denne forenings 25-års leje- og
brugsaftale med Skanderborg Kommune. Efter istandsættelsen vil
bygningen i sommerhalvåret indgå i Møllelaugets aktiviteter med udstillinger,
møder og sammenkomster. Riddersalen blev bygget i 1912,
tre år efter Landsudstillingen i Århus, hvis træpavilloner var
tegnet af professor Anton Rosen. Hans idéer skinner tydeligt
igennem også på Vestermølle. Pavillonens spær er udsmykket med stiliserede draperier med kvaste og indvendigt rigt
dekoreret med bemalinger. Vinduerne, som i dag er beskyttet
af påsatte plader, kompletterer den arkitektoniske idé.
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Nordlængen huser i dag LOFs stenhuggergrupper og efter forventet istandsættelse fra 2010 også
Det Danske Spejderkorps Skanderborg-gruppe.

Her er tiltrækkelig vanddybde til
MS Dagmar

Planlagt ny
anløbsbro

Laden fra 1841 er en spændende bygning opført
i klassicistisk stil. Til venstre et eksempel på dens
bærende trækonsstruktioner.

Sydlængen. I den gamle forpagterbolig til venstre
har Skanderborg Jagtforening og Skanderborg
Lystfiskerforening lokaler, staldbygningen til højre
disponeres af Vestermølle Team.

Når Møllehuset sidst i 2009
står genopbygget og færdigrenoveret, går Vestermølle
Møllelaug i samarbejde med
Syddansk Universitet og Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet i gang
med at etablere et Virtuelt Museum. Besøgende vil her ved
aktivt brug af IT på monitorer
og storskærme kunne orientere
sig om:
• Vestermølles og egnens historie
• Landbrugets historie samt
andelsbevægelsens gennembrud og udvikling siden
1865.
Projektet tager udgangspunkt
i Andels-Danmarks store pionér, gårdejer Anders Nielsen.
Med hjemsted på Svejstrup
Østergaard mellem Skanderborg og Ry var han mere end
nogen anden personen, der på
det erhvervsmæssige og organisatoriske plan omformede
Danmark fra 1885 og næsten
frem til sin død i 1927.
Dit væsens rod
– og din fremtid
Mange kender de store private
købmænd og igangsættere C.
F. Tietgen, Hans Broge og H.
N. Andersen – hvis samlede
virke for Danmarks udvikling
næppe måler sig med Anders
Nielsens. Og dog er han næsten glemt, hvilket Møllelauget
vil råde bod på – fordi hans
indsats har stor betydning også
for dagens og fremtidens Danmark.
Ud herfra etableres i tilknytning til Virtuelt Museum også et
Debatværksted, hvor den besøgende inviteres til at fokusere
på de udfordringer, som Danmark, andelsvirksomhederne
og jordbruget står over for
foreløbig frem til 2025:
• Korn – mel – brød
• Økologi og bioteknologi/
GMO

Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard. Hans virke bidrog til en
markant omformning af samfundet efter idéer, som stadig er
gangbare.

• Landbrug, energi og klima
• Strukturudvikling og finansiering
Vandkraft, restaurant
og foreningslokaler
Møllelauget, som i det seneste
år har doblet medlemstallet til
85, vil også renovere Vestermølles gamle turbine og lade
vandkraften male korn og
producere strøm. Det vil ske
i et mere traditionelt museumsmiljø.
Møllehuset får en restaurant
med godt 50 gæstepladser og
et køkken, der også kan betjene
selskaber i husets to mødelokaler. Restauranten udlejes
til forpagter på markedets betingelser.
Mens dette skrives, forhandles med flere foreninger om
på lejebasis at etablere faste
mødeaftener året rundt i Møllehuset.
Hjemmeside:
www.vestermollelaug.dk
Kontakt: Jørgen Lund
Christiansen,
jlc-kommunikation@post.
tele.dk,
86 51 17 20 & 40 50 03 33

Store dele af Møllehuset var i en sådan
stand, at det måtte
brydes ned. Genbrugsbare mursten
er rensede og anvendes ved genopførslen, der sker efter
præcise mål fra det
gamle hus.
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Lyst til at fiske, bruge
og passe på naturen

Sejlerlivet og samværet
har første-prioritet

Skanderborg Lystfiskerforening har 130 aktive medlemmer, som nyder naboskabet
til Danmarks måske bedste
søfiskevand i landets sjette
største sø – kun 100 meter fra
klublokalerne på Vestermølle.
Aktiviteten illustreres også af,
at der årligt:

Skanderborg Junior Sejlklub,
SJS, adskiller sig fra mange
andre foreninger ved at satse
specielt på børn og unge.
Formålet har siden foreningens
start i 1981 været i et trygt friluftsmiljø at fremme interessen
for sejlsport for piger og drenge
mellem ni og 25 år.
25 juniorsejlere er i dag aktive
medlemmer af SJS, som endvidere har 20 støttemedlemmer
foruden 30 aktive forældre,
som alle har deres gang på
Vestermølle og ved søbredden.
SJS-klublokalerne blev etableret i 1981 i hjørnet mellem
Laden og Nordlængen, praktisk
talt udelukkende ved frivilligt
arbejde. I alle årene siden er
der sket forbedringer, og i forbindelse med den forestående
renovering af de gamle landbrugsbygninger er det planen
at udvide foreningslokalerne,
som omfatter omklædning/bad
køkken og møderum samt
værksteds- og opbevaringsrum
til master, sejl, ror, bøjer m.v.
Udenomsfaciliteterne giver
mulighed for at tage alle joller
på land efter hver sejlads.

Middagen derhjemme er sikret.

• sælges 850 fiskekort til
gæster fra både ind- og udland
• foregår et fiskesamarbejde
med en række naboforeninger
• arrangeres en 24 timers
Sandart-festival
• gennemføres en række små
og større lystfiskerkonkurrencer
Festival og konkurrencer samler op til 150 deltagere fra ind- og udland.
Den unikke beliggenhed
ved søbredden medfører,
at mange af dem medbringer egen båd.
Skanderborg Lystfiskerforening blev stiftet i
1952 og har siden 1954
været medlem af Dansk
Sportsfiskerforening.
Arbejdsfelter
og ønskeseddel
Klublokalerne på Vestermølle blev overtaget i
2003 og har siden været
under fortsat istandsættelse. Ugentlige klubaftener præges af instruktion
i fluebinding og foredrag
om bl.a. fiskeri, vandløbs-

Områdets mange vandløb giver sammen med søen fantastiske fiskemuligheder.

pleje og god lystfiskeretik ved
fiskevandet. På programmet
står bl.a. også kasteinstruktion, fisketure og deltagelse i
vandløbs-restaurering.
Søsætning og ophaling af
både sker fra en primitiv rampe
primært beregnet til små joller.
På foreningens ønskeseddel står:
• en ny rampe, som belaster
naturen og bådene mindre
• et slæbested
• gode, sikre fiskepladser for
børn og unge – en facilitet,
der vil være af stor betydning også for aktiviteter, der
specielt henvender sig til
handicappede.

Der arbejdes til stadighed
på at involvere såvel egne
medlemmer som skoleklasser
i opgaver med naturgenopretning og vandløbspleje samt
selvfølgelig lystfiskeri.
Skanderborg Lystfiskerforening er medlem af Skanderborg Kommunes Grønne Råd.

Hjemmeside:
www.sandarten.dk
Kontakt: Erik Fischmann,
erik@fischmann.dk,
86 57 12 34 og 21 40 67 99.

I SJS er konkurrencerne og
den rette påklædning vigtige
forhold – men sejlerlivet, samværet og kammeratskabet har
første-prioritet.
Stævner, kapsejladser
og Pirater på Søen
SJS er tilknyttet Skanderborg
Kommunes sommerferieaktiviteter. I en ferieuge kan alle
interesserede lære om og praktisere sejlsport uden andet forkundskab end interesse.
Hvert år indbyder SJS sejlere
fra store dele af Østjylland til
en stor kapsejlads. Når den afvikles, kan der ses op til 100 optimistjoller på søen på samme
tid. Med baggrund i dette arrangement er SJS primus motor i udviklingen af endu en
årlig idrætsbegivenhed, nemlig
Pirater på Søen.

Hjemmeside:
www.juniorsejlklub.dk
Kontakt: Poul KirkAndersen,
pka@regnbue.org,
40 32 58 64

Jagtforening med 230 medlemmer
Skanderborg Jagtforening rykkede ind på Vestermølle i 2005
med 180 medlemmer. Siden er
tallet steget til nu flere end 230
naturelskere, som med jagttegn, hund og våben bidrager
til pasning og tilpasning af
Danmarks vildtbestand.
Jagt hører til de fritidssysler,
der kræver viden og stor ansvarlighed af udøverne, hvilket
igen kræver såvel tilegnelse af
viden som praktisk uddannelse.
På arealer ved Vestermølle er
der mulighed for hundetræning
og afstandsbedømmelse, en
helt vital kunnen for jægeren.

På Vestermølles engarealer
er der gode muligheder for
træning af hunde.
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Aktivitet ugen igennem
Foreningslokalerne på 1. sal
i den gamle forpagterbolig i
gårdens sydlænge er en god
ramme om både kursus- og
mødevirksomhed. Her er der
aktivitet praktisk talt ugen
igennem med bl.a. jagttegns-

Sejlerliv på Vestermølle ved Skanderborg Sø.

Det kræver uddannelse og
ansvarlighed at få jagttegn.

undervisning, foredrag – og
socialt samvær hver tirsdag
formiddag for foreningens seniormedlemmer.
Jagtforeningen har også etableret et værksted, hvor medlemmerne kan lave småreparationer på deres udstyr.

Hjemmeside:
www.skanderborg-jagtforening.dk
Kontakt: Peder Poulsen,
brinkpoulsen@familie.
tele.dk, 86 51 11 91

De blå spejdere skal omdanne 320 kvm. ko- og svinestald til mødeog aktivitetslokaler – og får masser af udenomsplads med i købet.

Spejdere flytter ud
til eng, skov og sø
Spejdere er til friluftsliv, og derfor ser DDS, Det Danske Spejderkorps Skanderborg-gruppe, frem til i 2010 at flytte fra
lokaler i et villakvarter i byen
til Vestermølle, hvor eng, skov
og sø ligger lige uden for døren.
Gruppen får samtidig 320 kvm.
møde- og aktivitetslokaler til
rådighed i Nordlængen, som
tidligere har været ko- og svinestald.
DDS’ formål er at udvikle
børn og unge til at være vågne
og selvstændige mennesker,
som efter bedste evne vil
påtage sig et medmenneskeligt
ansvar.
Skanderborg gruppe har 120
medlemmer i alderen 6–23 år,
hvortil kommer 15 voksne ledere foruden mange engagerede forældre.
Gruppen er organiseret i
afdelinger: Mikro for de mindste, Mini for 2.-3. klasse, Junior for 4.-5. klasse, Trop fra 6.
klasse til 15 år og Klan for de
ældste, som selv bestemmer og
styrer deres aktiviteter.
Oplevelser og
dygtiggørelse
Udover det daglige liv på
Vestermølle vil DDS arrangere ture, lejre og kurser, nogle
gange sammen med andre
grupper.

Med stigende alder involveres
spejderne gradvis i arrangementernes forberedelse og gennemførelse, f.eks. vedrørende
udendørs løb med poster, brug
af SMS og GPS, at gå på opdagelse i naturen, lave bål, lære
førstehjælp og sove i shelter
eller hængekøje.
Kammeratskab og ansvar er
nøgleord i spejderlivet, som
foruden leg og opgaveløsning
også omfatter diskussioner,
så den enkelte lærer egen mening at kende og erfarer omgivelsernes reaktion herpå.
Hjemmeside:
www.dds-skanderborg.dk
Kontakt: Kjeld Krabsen,
dds@kjeld-krabsen.dk,
86 53 81 88

Søen trækker i alle aldre.
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Her hugges, skæres,
slibes og poleres

Skulptur.

LOF Skanderborgs aftenskole
for stenhuggere har godt 40
elever fordelt på tre hold med
hver sin lærer. Det kombinerede klasselokale og værksted har siden 1997 været den
gamle kostald i Nordlængen på
Vestermølle. Her hugges, skæres, slibes og poleres – alt imens
stenhuggernes fantasi og værktøj frigør det dyr, den fugl, det
fuglebad, den blomst eller den
skulptur, som ligger gemt inde
i stenene. Dem har kursisterne
selv hentet ude i naturen.
LOF betegner det
rustikke staldlokale,
opdelt i afsnit for
slibning, hugning,
polering m.v., som
velegnet til formålet.
Resultaterne af
årets arbejde deles
med offentligheden
på en udstilling i juni
på det traditionelle
Vestermølle Marked.
LOFs stenhuggere
har flere gange også lavet udstillinger i Skanderborg
Kulturhus’Nedre Foyer.

Der er planer om i for- og
eftersommeren at tilbyde
weekend- og éndagsarrangementer for børn, voksne og
bedsteforældre. Deltagerne inviteres med ud i naturen for her
selv at finde sten, som hjemme
i stalden kan slibes og poleres.
Samtidig vil lærerne fortælle
den geologiske historie om
stenene. LOF vil også invitere interesserede på naturvandringer ved Vestermølle med
henblik på at finde planter og
dyrerester og hjemme igen studere og høre fagfolk fortælle
om fundene.
Aftenskolen og dens lærere har endvidere planer om at
tilbyde egnens skoler brug af
faciliteterne på Vestermølle.
Kontakt: Ulla Lynge Hansen,
ulla.lynge@hansen.mail.dk,
86 52 31 21 og 51 36 23 16.
Der var en ugle inden i stenen.

Senior-velvære gennem
sport og naturoplevelser
Aktiv Fritid Skanderborg, AFS,
er en senior-sportsforening for
alle, der ønsker motion, bedre
kondition, velvære, personlige
udfordringer og socialt samvær. Foreningen er medlem af
Dansk Firma Idrætsforbund,
DFIF, og Danske Gymnastikog Idrætsforeninger, DGI.
AFS har 110 medlemmer
og virker med udgangspunkt
i det kulturhistoriske miljø på
Vestermølle, herunder gennem
færden og fysisk udfoldelse
i de omgivende skov-, engog søområder. Målet er både
at bidrage til fysisk sundhed
og give kulturelle oplevelser.
Foreningens tilbud rettes såvel
til lokalsamfundet som besøgende.
Indbydelse til alle
AFS orienterer også gerne ik-

ke-medlemmer om mulighederne for motionsture, stavgang,
krolf, naturgolf, bueskydning og
cykel- samt mountakebike-ruter med udgangspunkt i Vestermølle.
I løbet af 2009 flytter AFS fra
et par sammelagte loftsværelser i den gamle staldbygning i
Nordlængen til et større, nyindrettet foreningslokale i Møllehusets nordfløj, som netop nu
er under totalrenovering. Dog
beholder Aktiv Fritid et lokale
i Nordlængen til opbevaring af
redskaber og materiel.

Hjemmeside:
www.afs-skanderborg.dk
Kontakt: Jens Ove Olsen,
ingeliseogove@privat.dk,
86 51 35 40 & 30 11 34 49

Seniorer til søs.

Undervisning og jobtræning
Vestermølle Team er del af
Skanderborg Kommunes Beskæftigelse og Borgerservice.
Siden 2000 har en del af indsatsområdet ligget på Vestermølle
med udgangspunkt i Stuehuset
og lokaler i Sydlængen.
Vestermølle Team beskæftiger typisk 25-30 medborgere,
som på grund af sygdom og
ulykker eller af anden årsag
midlertidigt er uden job og

Lige før der sadles op.

efter undervisning samt træning søger stillinger på såvel
det private som offentlige arbejdsmarked. Nøgleordene for
indsatsen er afklare, afprøve og
opkvalificere.
Årligt tilbagevendende begivenheder for ansatte i Vestermølle Team er deltagelse i
et Kunsthåndværkermarked og
Daghøjskole for Psykiatribrugere.

Stuehuset på Vestermølle

Til Vestermølle Teams opgaver hører pasning af arealerne
omkring de mange bygninger
på Vestermølle.
Beskæftigelse og Borgerservice tilbyder gennem Vestermølle Team ansatte i Skanderborg Kommune og dens
institutioner interne dagkurser
i Stuehuset, som råder over et
kantinekøkken.

Kontakt: Grethe Frigg,
grethe.frigg@skanderborg.dk
87 94 79 39

