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God mad og stemning
Søndag 12. juni: 
Vestermølle Marked – snesevis af boder, tusinder af gæster
Søndag 19. juni: 
Dansk Mølledag – fokus på vand- og vindkra  
Onsdag 24. august 19.00: 
Guidet ”grupperundvisning for enkeltpersoner”
Søndag 28. august: 
Kaff emiljø i haven som i 1920’erne, led i Skanderborg Sø-dag: 
Med M/S Dagmar fra ø  l ø – og  l Vestermølle.  
Fredag 16. september: 
Skanderborg Kultura  en – vandturbinen, elværket og sten-
kværnen kører.
Onsdag 20. september 19.00: 
Guidet ”grupperundvisning for enkeltpersoner”
Søndag 16. oktober: 
Æbledag på gårdspladsen, høstgudstjeneste i haven 
Lørdag 3.-søndag 4. december: 
Julemarked – snesevis af boder, tusinder af gæster. 
Følg med hen over året på www.vestermollelaug.dk

Møllemuseerne har åbent – også for salg af fuldkornsmel, 
friskmalet på stenkværn: 
Tirsdag, onsdag og torsdag:  14-17
Lørdag:  13-17
Søndag:  11-17 

Kan også købes i Restaurant Vestermølle.

Nyhed: 
Galleri i svævende hytte 
over okkerdam 

Valborga  en 30. april blev ”det svævende hus”, Okkerhy  en over Okkerdam-
men på Vestermølle ved Skanderborg Sø indviet. Bygningen, tegnet af arkitekt 
Anna Me  e Exner, rummer en uds  lling om okker og myremalm. Regionsråds- 
og sygehusformand Bent Hansen klippede snoren og fi k som tak tre fl asker 
måske helbredende vand fra helligkilden Jernkilden ved siden af hy  en.
Læs om indvielsen på næste side.

Sygehusformanden 
nød en skål af 
Jernkildens vand, som, jf. 
overleveringerne har 
helbredende kraft  og 
derfor – hvem véd – måske 
kan gavne både sundhed 
og sygehusbudgett er. 

2016-begivenhederDKP samt Land og Folk kollapsede i 1989. Navnet Land & Folk 
blev ikke besky  et og var frit i 2001, da det blev købt i Patent-
direktoratet og i dag bruges af:
Udgiver: Vestermølle Møllelaug
Redakti on: Jørgen Lund Chris  ansen
Layout: Harboe Grafi sk
Oplag: 67.000 stk., som omdeles med UgeBladet Skanderborg, 
Odder Avis og Brædstrup Avis samt uddeles fra Vestermølle.



Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen

2

Mortensaften 
Forret, and med det hele, dessert.
Kom igen 10. november, år efter år. 

Firmajulefrokoster 
med dansemusik 
i Laden
fredagene 
25/11 – 2/12 
– 9/12

Der er kun et 
halvt år til jul

Riddersalen – Vestermølles romanti ske havepavillon

Nordgavlen, møde- og festlokale i Møllehuset 

Mølledamssalen – møde- og festlokale i Møllehuset

Skønnest ved 

www.vestermølle.dk
Oddervej 80, 8660 Skanderborg

Ufo, skovtrold, skildpadde og smykkeskrin på tre fødder
Okkerhy  en, se forsiden, blev 
indviet Valborga  en 30. april. 

Kjeld Larsen, formand for 
Foreningen PlanDanmark (  l 
venstre), klippede snoren ind  l 
Okkerhy  en.

Bent Hansen glædede sig 
over det oplevelsescenter, der 
er skabt på Vestermølle. Kilde-
vand, der – måske – både kan 
kurere sygdomme og kæreste-
sorg trækker i samme retning 
som den nyligt indgående 
prisa  ale med medicinalindu-
strien, sagde han. 

Tage Nielsen, kulturudvalgs-
formand, glædede sig over den 
krea  vitet, som ildsjæle på Ves-
termølle udøver, og som er år-
sag  l, at Skanderborg her har 
fået et kultur- og oplevelsescen-
ter. Okkerhy  en og Jernkil-den 
viser veje  l naturen og foråret 
med frilu  sspøg og – skæmt 
samt frugtbarhed, lød det. 

Anna Mett e Exner, Okker-
hy  ens arkitekt, var i det lyriske 
hjørne:  

Okkerhytt en… 
Ligger i skovbrynet, som en 
bakke ★ Trykker sig i landska-

Vildtbanesten fra 1743, 
rejst af Chr. VI.

Stødhæverten trykker 
vand 70 meter lodret ved 
vandets egen kra  . 

Mad ti l alle, trods stadig 
markant global befolknings  l-
vækst – uds  llinger i Mølle-
muséet.

Niels Ebbesen koret 
underholdt med danske sange 
ved indvielsen Valborga  en.

Der er  l dato investeret 38 millioner kroner i istandsæ  else og 
nyindretning af Vestermølle. Det kostede knap tre millioner at 
istandsæ  e Riddersalen, der er fredet af Kulturstyrelsen. 

er ind og ud ★ Har ét fokus, 
som er okker ★ Har nul re  e 
vinkler.

De fi re taleres manuskripter, 
prægede af både vid og viden, 
kan ses på www.vestermolle-
laug.dk. 

bet, som en hare ★ Pu  er sig 
ved dammen, som en bæver 
★ Pusler i skovbunden, som 
en skovmus ★ Er et sted på en 
vandring, som en hule.

Svæver over mudderpølen, som 
en ufo ★ Er hævet over vandet, 
som en prinsesse ★ Holder 
sig fra det, som ka  en om den 
varme grød ★ Lurer på os, som 
en vranten skovtrold ★ Vogter 
over sumpen, som en panter ★ 
Sæ  er mudderet i scene, som 
Klodshans.

Er indadvendt, som et snegle-
hus ★ Har skellet hud, som et 
bæltedyr ★ og farve som en 
ræv ★ Stri  er  l alle sider, som 
et pindsvin ★ med busket ydre, 
som et pelsdyr.

Spænder kroppen ud i midten, 
som en edderkop ★ Bærer 
sin genstand over sølet, som 
en kongestol ★ Gemmer på 
sine hemmeligheder, som et 
smykkeskrin ★ Har værdierne 
under skjold, som en skild-
padde...

Vender den tunge nedad, som 
en pyramide ★ Har fi re sider, 
med øjne ★ Har tre fødder at 
stå på ★ Har to åbninger, som 

Jørgen Lorenzen, for-
mand for Skanderborg Mu-
seum og pastor emeritus, 
holdt tale ved Valborgbålet 
e  er indvielse af Okker-
hy  en og Jernkilden. Han 
citerede en doktor: ”Vand 
er godt for livet, og jern 
er godt for blodet. Der er 
kra   et hente i Jernkildens 
livgivende vand.”  Lorenzen 
fores  llede sig, at sygehus-
formand Bent Hansen, der 
fi k kildevand med sig hjem, 
håbede på en helbredende 

eff ekt  l gavn for sundheds-
budge  et. 

Møde & selskabslokaler
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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

Brunch lørdag og søndag 
– bestil bord
sandsynligvis Østjyllands 
bedste brunch

Frokosttallerken, 168,- kroner

Fra 20. juni, torsdag, fredag og lørdag fra kl. 18:
Tre retters sommermenu – kun 248,- kroner. Det hyggelige restaurati onslokale på Vestermølle

A la carte restauranten:

Restaurant Vestermølle

Sporet ved Vestermølle, 4,4 km. Download folderen fra www.spor.dk eller tag den 
i den gule kasse på Vestermølle. Følg s  en langs Sønderbækken op gennem skoven, over 
markerne  l Skårup Kirkevej, hvor de  e foto er taget. Ad en anden smuk rute  lbage  l 
Vestermølle, og der er måske  d  l et besøg i restauranten.  

www.vestermollelaug.dk
Kontakt Jørgen Lund Christi ansen, 4050 0333, jlc@jlundc.dk 

• Riddersalen og den historiske lade
• Haven, Sønderbækken og søbredden
• Vandturbine og mel fra stenkværn
• Vi laver vand  l jævnstrøm og lys
• Stødhævert og vildtbanesten
• Mad og landbrug 
 gennem  derne
• Andelsbevægelsens 
 betydning
• Danmarkshistorie og  
 røverhistorier
• Okkerhy  en og 
 Jernkilden

Vestermølles beliggenhed mellem Skanderborg Sø 
og mølledammen for foden af 45 meter høje bøgeklæde 
skråninger er unik. 

Flere end 100 grupper fra hele landet besøger årligt 
Vestermølle for at få en guidet rundvisning. E  er en tur gennem 
Okkerhy  en i baggrunden skåles i – måske – helbredende vand 
fra helligkilden Jernkilden. 

Vestermølleleg. Bolde kan lånes i Møllemuséet. Hvis bold 
kommer først fra mølledammen gennem stryget og ned  l den 
hvide bro i haven?

Foto: Claus Haagensen

Guidet rundvisning for grupper

Laden med plads ti l 150 spisende gæster.

Kirkebryllup ved søbredden.



Stik til søs med Skipper Bøgh

Dagmar Skanderborg, bestilling på 9852 2077, 
info@dagmar-skanderborg.dk 

Drikkevarer, 
kaffe og te 

købes ombord.

Charterture 

med selskaber 

fra samtlige

 anlægsbroer. 

Spisning på turen 

kan arrangeres.

Drikkevarer, 
kaffe og te 

ombord.
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Det gode skib 
Dagmar sejler 

sommeren igennem 
rutesejlads på 

Skanderborg sø. 
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Se fartplanen på 

www.dagmar-skanderborg.dk

Danmarks bedste brød
For to år siden spiste håndværksbager Henrik Kjær, Hovedgård, på Restaurant Vestermølle og 
bemærkede, at det hjemmebagte brød fuldt ud kunne konkurrere med hans eget – skønt han o  e 
har vundet  tlen som danmarksmester i brødbagning. Bagermesteren blev taget med på tur i 
mølleriet og oplevede ved selvsyn, hvordan den gamle stenkværn trukket CO2-frit af vandkra   med 
kun 55 omdrejninger i minu  et nænsomt maler dansk brødkorn  l fuldkornsmel. Lige siden har 
Hovedgård-bageriet med 60 medarbejdere og syv brødudsalg hver måned hentet fl ere hundrede 
kg. Vestermølle-mel – og dyster nu med Restaurant Vestermølle om at have Danmarks bedste rug- 
og franskbrød.   

Vi har plads til 350 spisende gæster
og kapacitet til mad ud af huset

Storslået beliggenhed og alti d P-pladser nok

8652 2000, www.vestermølle.dk
Oddervej 80, 8660 Skanderborg

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, Skander-
borg Museum og Skanderborg Slot, hvoraf nu kun Slotskirken står tilbage. Ude i Dyrehaven uden for 
kortet ligger Skanderborg Bunkere, tidligere Frihedsmuseet, med orientering og et væld af våben og 
rekvisitter fra besættelsesårene 1940-45.

Det gode skibet gode skib

Nyd et par afslappende timer – Betragt byen og det smukke østjyske, 

varierende landskab fra vandsiden. 

Vand fra den hellige kilde 
Jernkilden på Vestermølle

Danmark har mange helligkilder. Jernkilden på Vester-
mølle er speciel. Hele 2,6 mg jern er der pr. liter vand 
– 13 gange det anbefalede for vandværksvand. Det 
kan smages, men jern er ufarligt. Faktisk skal vi have 
en vis mængde for løbende at kunne producere røde 
blodlegemer. Måske var det bl.a. jernindholdet, der i 
gamle dage var årsag til den helbredelse, der gik frasagn
om. En analyse af vandet udtaget af og lavet på Eu-
rofoins, certifi ceret laboratorium, viser det rette pH-
tal, god konduktivitet og fi ne værdier, når det gælder 
escherichia coli, kimtal, nitrat, fosfor og arsen. Jord-
bakterietallet (coliform bakterier) er langt under 
kogegrænsen.  

Både i førkristen tid, i katolsk tid frem til reformationen i 1536 – ja helt op i 1800-årene søgte 
folk helligkilderne. Her, fortaltes det, blev blinde seende, lamme smed krykkerne, lunge-
betændelse og tæring forsvandt. Også kærestesorg kunne det hellige vand kurere. Størst 
var virkningen, mente man, Valborgaften 30. april og Sankt Hansaften 23. juni. Da kunne der 
komme så mange kærestesyge, at der var tale om en datingforsamling.

Helligkildevand skulle også have virkning hjemtaget i fl aske eller anden beholder – men kun 
hvis der i huset var absolut tavshed, når der blev hældt om til drikkeglas. 

Hvem véd, måske virker det endnu, for tro skulle kunne fl ytte bjerge. Og skade kan det 
næppe. Den jernholdige okker bundfælder. Omryst, før der skænkes. Del gerne med fl ere.   

Free fi ll and refi ll

Vestermølle-fuldkornsmel og fl aske med denne etiket 
og patentlukke kan købes på Vestermølle.


