Restaurant Vestermølle - 8652 2000
Kim Mouritzsen 3038 1831, Marianne Grønning 3038 1841

Vestermølle
– skønnere end Operahuset i Sydney

Sæt jeres eget præg på begivenheden

www.vestermollelaug.dk
Okkermuseum, helligkilde, Andels-Danmark,
mel fra stenkværn, gå ved Skanderborg Sø gennem skov og bakkeland

Åbent året rundt for selskaber og møder
Brunch lørdag og søndag - bestil bord
Oddervej 80
8660 Skanderborg
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Slap af og nyd maden
www.restaurantvestermolle.dk

Kontakt for
grupperundvisning:
Jørgen Lund Christiansen
4050 0333, jlc@jlundc.dk

OPLEVELSESMÅL FOR GRUPPER
Vestermølle ved Skanderborg Sø

Inddampning af okker
pigment i udvendige fade
kig ned
gennem gulv
udstillingsvæg

NYHED: Valborgaften 30. april indvies “den svævende”
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okkerhytte 1,5 meter over okkerdammen ved Helligkilden.
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Her etableres i samarbejde med FriluftsRådet et Naturrum,
som kombineres med udstillinger om okker.

kig op i
trætoppen

den mirakuløse
historie:
Jernkilden
OKKER
HYTTEN
areal: 42 m2
ekskl. bærende konstruktion og gangbroer

Guidet rundvisning:
• Riddersalen og den historiske lade

kig tilbage
hvor du kom fra

det gule hjørne:
okker anvendelse
i kulturen

kig op i
himlen

montre

den mørke krog:
okker svineri i miljøet

Okkerdammen

• Haven, Sønderbækken og søbredden
• Vandturbine og mel fra stenkværn
Siden 2008 har vi investeret 38 mio
kroner, her er et af resultaterne.

• 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, lungebetændelse, tæring og kærestesorg
(Måske virker vandet endnu)

• NYHED (Indvies Valborgaften lørdag 30. april):
• Naturrum med okkermuseum
Vi tager imod gruppebesøg syv dage
om ugen året rundt.

Møllehuset har
udstillinger om
mad til alle,
trods en stadig
stigende verdensbefolkning.

www.vestermollelaug.dk

Helligkilden

Indgang til laden med plads
til 150 spisende gæster.

Christian VI’s
vildtbanesten 1743.

Vandturbinen trækker den gamle
stenkværn og laver vand til lys.

Vi er gerne behjælpelige med at planlægge et fuldt dagsprogram i
Skanderborg & Omegn, som også byder på bl.a. en tur med M/S
Dagmar Skanderborg Sø rundt, Frihedsmuseet Bunkerne 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.

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

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