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Herover ses fortegnelsen over de foreninger, der har hjemsted på Vestermølle. Hertil kommer, at Lions Skanderborg
Slot, Round Table, Round Table 41+, Rotary og Soroptimisterne efter aftale med Møllelauget og Restaurant Vestermølle
holder deres møder i lokaler i Møllehuset.
Alt i alt har cirka 1.500 aktive og engagerede børn, unge og voksne henlagt en betydelig del af deres fritidsliv til forenings- og mødelokalerne på Vestermølle samt til aktiviteter på søen, på engen, omkring mølledammen og i skoven.
Samtidig besøges Vestermølle årligt af cirka 75.000 gæster, dels i det møllehistoriske museum og Virtuelt Museum
samt ved deltagelse i lystfisker- og sejlerkonkurrencer, særlige markedsdage og besøg på Restaurant Vestermølle.

Kontakt Møllelauget
Vestermølle Møllelaug er klar til at tage imod
bestillinger på guidede gruppebesøg syv dage
om ugen året rundt fra 08.00 til 22.00.
Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 40 50 03 33
eller jlc-kommunikation@post.tele.dk
Møllelauget kan i åbningstiden kontaktes på 88 27 60 11.
Mailkontakten er mollelaug@vestermollelaug.dk
& www.vestermollelaug.dk
Restaurant Vestermølle har telefon 88 27 60 10.
Se også www.unisans.dk – klik Vestermølle.
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Vestermølle ved Skanderborg Sø - det oplagte gruppe-udﬂugtsmål
Se en kort debatfilm og slut med en
diskussion i forlængelse af et måltid

Midt i Danmark ligger Kultur- og Aktivitetscenter
Vestermølle ved Skanderborg Sø. En væsentlig
del af centret er Møllehuset og Riddersalen – to
bygninger, som Vestermølle Møllelaug i samarbejde med Skanderborg Kommune totalrenoverede og nyindrettede i 2009/10.

Guidede gruppearrangementer
I dag byder Møllelauget indenfor, såvel familier og turister, der kommer forbi, som grupper. Entréen er 30 kroner, børn under 14 har
gratis adgang.
Grupper kan bestille særlige besøg under
ledelse af guide uden ekstra betaling.
Et besøg får nemt både to og tre timer til at
flyve af sted i de naturskønne omgivelser og
spændende bygninger. Er der kortere tid til
rådighed, indrettes arrangementet herefter.

Riddersalen på Vestermølle
blev opført i 1912 og fungerede
som sommerrestaurant til 1954.
Da blev gulvet brækket op og
brædderne sømmet på bygningens sider som forstærkning,
hvorefter huset i nogle årtier
blev brugt som plansilo til opbevaring af korn. Mod nord lå en
dansepavillon og syd herfor udskænkningsstedet Munkestuen.
Disse to bygninger væltede i en
martsstorm i 1994. Riddersalen
klarede uvejret, angiveligt pga
forstærkningen.
Vandalisme reddede en kulturperle! 30.
marts 2004 blev Vestermølle Møllelaug stiftet
og foranledigede bygningen afstivet. 25. maj
samme år fredede Kulturarvsstyrelsen Riddersalen, som da var stærkt mærket af råd samt
vejr og vind. Fredningen begrundes med både
arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I
2005 lovede Skanderborg Kommune 600.000

Spis i resturanten
I tilgift til et besøg tilbyder Restaurant Vestermølle frokost, kaﬀebord eller middag. Telefon
88 27 60 10.

kroner til bygningens bevarelse. På denne
baggrund søgte Møllelauget fondsmidler til
udførelse af arbejdet efter Kulturarvsstyrelsens forskrifter. Arbejdsmarkedets Feriefond
donerede 21. april 2009 de fornødne ekstra
2.250.000 kroner til Riddersalens totalrenovering, som blev gennemført fra november
2009 til juli 2010.

Anders Nielsen,
Svejstrup Østergaard

Disse fire områder belyses såvel i Virtuelt Museum som i korte debatfilm produceret af TV
SYD-selskabet Sydproduktion ApS. De kan, efter
besøgsgruppens valg, ses i forbindelse med
frokosten, kaﬀebordet eller middagen – og
danne grundlag for en diskussion, hvor Møllelaugets guide tilbyder at være ordstyrer.
Møllelauget giver ikke svarene på tidens brændende spørgsmål. Men vi ser det som en opgave
at formidle viden, så den enkelte selv kan tage
stilling.

Restauranten, Riddersalen og Laden
På virtuel rejse i både fortiden
og fremtiden
• Et Virtuelt Museum opdelt i 16 rum samlet
i tre hovedafsnit. Uden tastatur, med enkle
museklik, begiver den besøgende sig ud på en
historisk rejse beskrevet af Syddansk Universitet og Københavns Universitet:
• De seneste 500 års Danmarkshistorie set fra
Vestermølle
• De seneste 150 års erhvervs- og landbrugshistorie med udgangspunkt i bonden og andelspionéeren Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard (1859 – 1928) – nok den mest betydende
organisationsmand, som dansk landbrug har
fostret. Hans indsats præger såvel landbruget
som hele vort samfund den dag i dag.
• Udviklingen i Danmark og globalt frem til 2025,
når det gælder:

• Restaurant Vestermølle er en del af Møllehuset og deler møde- og festlokaler med museet. Lokalerne er udstyret med projektor og
lærred samt trådløs bredbåndsforbindelse til
internettet.
• Riddersalen ved bredden af Skanderborg Sø
er en typisk nordisk træpavillon fra 1912, som
Kulturarvsstyrelsen har fredet pga bygningens
arkitektoniske og kulturarvsmæssige værdier.
Fra 1. maj til 30. september er her åbent for
grupper for møder og servering. I sommerhalvåret finder Skanderborg Kommunes borgerlige vielser på lørdage sted her.
• Fra foråret 2012 vil også den gamle lade fra
1841 være istandsat og kunne bruges til
møder og sammenkomster.

Mølle i 500 år
Vestermølle har ligget på østsiden af Skanderborg Sø gennem mindst fem århundreder. Oprindelig hørte vandmøllen og dens landbrug til
Fruering Sogn og lå i denne sammenhæng mod
vest, heraf navnet.
Bag døren kan stadig opleves vandturbine og
kværn i drift og ses redskaber, der har været
brugt i tidligere tider. Det gamle kornmagasin
ovenpå er i dag et IT-baseret Virtuelt Museum.

Kværnen maler mel ved vandets kraft
Et besøg hos Vestermølle Møllelaug kan rumme
disse oplevelser:
• Vandretur i haven, langs søen og omkring
Mølledammen
• Møllemuseet med arbejdende vandturbine og
kværn samt udstillinger af redskaber og værktøj fra svundne tider – fra marts 2012 også en
udstilling fra Dansk Landbrugsmuseum på Gl.
Estrup om Kornets udvikling og betydning

Også adgang fra søsiden
Lørdag 30. april 2011 kunne Vestermølle indvie en ny 52 meter lang bro, og for første gang i 57
år var der igen skibsanløb neden for Riddersalen. Hver dag i sæsonen er her tre anløb, hvortil
kommer en række selskabsture, som går ud fra og tilbage til Vestermølle.

Anders Nielsens oldebarn, Søren KissmeyerNielsen, kontorchef i EUs landbrugsdirektorat i
Bruxelles, og hans kone Bareta Cordera Gonzales
på Virtuelt Museum.

Kan vi brødføde verden og samtidig
producere CO2-neutral bioenergi?
• Produktion af fødevarer til en verdensbefolkning, der fortsat vokser med omkring 200.000
hvert døgn. Vi er på en mølle, så det er oplagt
at fokusere på Korn, Mel og Brød
• Produktion af alternativ energi, herunder CO2neutral bioenergi – også en opgave for jordbruget
• Økologi og bioteknologi, herunder gensplejsede afgrøder
• Selvejet i landbruget – kan det overleve, når
gårdene bliver store og koster et trecifret millionbeløb?

Totalrenovering
Vestermølle-fuldkornsmel
Kværnen på Vestermølle maler ved vandkraft
lokalt avlet brødhvede til fuldkornsmel, som
sælges fra Møllehuset. Kornet er konceptavlet
og under fuld dyrknings-, tørrings- og opbevaringskontrol af DLG, som leverer det til Møllelauget. Melet efterspørges både til hjemmebag
og som værtindegave.

Møllehuset, der i dets nuværende ydre skikkelse blev opført efter en brand i 1909, har i
2009/10 gennemgået en totalrenovering. Dette arbejde og udviklingen samt opbygningen
af udstillingerne, Virtuelt Museum og Møllehusets øvrige faciliteter har sammen med sikring
af mølledammen og renovering af turbine med
tilhørende vandløb kostet 12,5 millioner kroner.
Projektet har kunnet realiseres takket være
meget betydelige donationer til Vestermølle Møllelaug, som blev stiftet 30. marts 2004.
Møllehuset ejes af Skanderborg Kommune, men
disponeres – foreløbig til 2036 – af Møllelauget.

Vestermøllemuseet
omfatter:

Før eller efter
besøget serverer
Restaurant
Vestermølle
kaﬀe/rundstykker,
frokost, kaﬀe/brød
eller middag

Kværnrummet med:
• Vandturbine, der gennem vindue til vandkammeret kan ses
i aktion
• Generator, som producerer jævnstrøm ved vandkraft
• Stenkværn fra 1910, som ved vandkraft maler fuldkornshvedemel
• Kornvalse, båndsav, rundsav – diverse gamle redskaber og
gammelt værktøj
• Storskærme til visning af film fra det gamle Vestermølle

Besøg på Vestermølle, Restaurant Vestermølle og samtlige nedennævnte steder vil, inklusive kørsel, tage 10-12 timer.
Herunder angives anbefalet opholdstid på de enkelte steder. Læg hertil køretid til næste besøgsmål.
Sammensæt jeres eget dagsprogram – gerne i samarbejde med Vestermølle Møllelaug.

Restaurant
Vestermølle
88 27 60 10
Stedet for møder,
kurser, seminarer
og fester

Trapperum med:
• Vægmontre-udstilling om Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard

Trådløs
internetadgang
overalt

Det gamle Kornmagasin, nu Virtuelt Museum,
hvor besøgende får indblik i:
• Ca. 500 års danmarkshistorie set fra Vestermølle
• 160 års erhvervshistorie med udgangspunkt i bonden og
andelspionéeren Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard
• Danmarks og klodens fremtid vedrørende:
- Korn, mel og brød. Kan vi lave mad nok til en verden, hvor
vi bliver 200.000 mennesker flere hvert døgn, snart er
7 milliarder og vil være mellem 9 og 10 milliarder i 2050?
- Er der jord nok til så også at producere bioenergi, så vi kan
frigøre os fra fossile brændsler og CO2-udslip?
- Er det acceptabelt at bruge bioteknologi, herunder GMOafgrøder?
- Landbrugene bliver større og større – og koster ofte over
100 millioner kroner. Kan unge spare op til udbetalingen?
Hvem skal eje Danmark om 50 år?
• Storskærm/minibiograf, som viser film om de fire netop
nævnte emner

Flere spændende besøgsmål

Ejer Bavnehøj/Ejer Bjerge. En lokal guide fortæller historien om
genforeningsstenen og -tårnet, heksen Ma Ram og den enestående
udsigt fra Danmarks tag. Sæt en time af.

Se uddybende omtale inde i folderen

Skanderborg Museum i det gamle Skanderborg ned til søerne og nær
det tidligere Skanderborg Slot. Udstilling om slottet, købstaden, områdets
klostre og arkæologiske highlights, herunder krigsbytteoﬀerfundene i
Illerup Ådal. Ved gruppebesøg guidet rundvisning. Sæt en time af.

NYT: I 2012 specialudstilling fra
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup:

For de haveinteresserede er en guidet vandring på Skanderborg
Slotskirkegård en oplevelse. Over de seneste godt 20 år er en traditionel
gravplads omlagt til dels en skovkirkegård, dels et mindeområde delt op
af en række blomsterbede, så der sommeren igennem altid er et eller
flere farverige felter. Sæt en time af.

Veng Klosterkirke – Danmarks ældste bevarede klosterkirke grundlagt i
slutningen af 1000-tallet af benediktinerordenen, senere overtaget af
cistensienser-ordenen, som forlod Veng i 1168 for at etablere sig på Kalvø
ud for Vestermølle for efter få år her at rejse videre og etablere Øm Kloster.
Hør historien under en guidet rundvisning i og ved kirken. Sæt en time af.

Udviklingen fra vilde græsser
til nutidens afgrøder & Korn, mel, brød, grød
og øl gennem 500 år

Frihedsmuseet i to tysker-bunkers
i Skanderborg Dyrehave. Her havde
Luftwaﬀe dansk hovedkvartér i besættelsens sidste år. Her er også en udstilling om den lokale frihedskamp. Ved
gruppebesøg guidet rundvisning. Sæt
halvanden time af.

Gl. Estrup-udstillingen på Vestermølle laves af
museumsinspektør Jens Aage Søndergaard, Gl.Estrup,
her fotograferet ved Vestermølles stenkværn fra 1910.
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orientering om byens og egnens historie og tildragelser. Ruteplansrundtur
varer to timer, uden for sejltid kan laves aftale efter ønske.

Vestermølle Møllelaug er gerne behjælpelig med at lave aftaler om besøg på et eller flere af ovennævnte steder. Et program
kan begynde eller slutte på Vestermølle, f.eks. med en to-timers guidet rundgang ved søen, Riddersalen, mølledammen samt
stryget og kombineret med et besøg i Kværnrummet med udstillinger og på Virtuelt Museum. Se www.vestermollelaug.dk
For aftale, ring til Jørgen Lund Christiansen 40 50 03 33, eller send mail til jlc-kommunikation@post.tele.dk

