
Brunch hver søndag
Nyd vores populære brunchbuffet. 
Vi tilbyder et stort udvalg af velsmag-
ende retter skabt af udsøgte råvarer. 
Dertil kaffe/te og juice ad libitum.

Hver søndag kl. 10.00 – 12.00 
og igen fra  kl. 12.15 – 14.00. Aftenmenu

Hver måned sammensætter vi en 
ny udsøgt menu tilpasset sæsonens 
råvarer af høj kvalitet. 
Vi byder på ægte ærligt håndværk i 
sanselige omgivelser.  

2 retter 248,-
3 retter 298,- Busselskaber

Dagens 2 retters

 menu 128,-

Eksempelvis dansk bøf  

med hele ”møllevitten” 

og citronfromage

KUN
148,-

Et unikt sted til ethvert arrangement 

Restaurant 
Vestermølle
.. stedet, hvor natur, histore, land, by, 
fortid og fremtid mødes i fantastiske 
omgivelser.  
Et smørhul med foreningsliv, café, 
restaurant, museum, møde- og 
selskabslokaler, kulturliv, sø og skov.

Restaurant Vestermølle · Oddervej 80 · 8660 Skanderborg · Tlf. 86 52 20 00

Laden 
- en fantastisk bygning fra 1841 
beliggende direkte ud til Skanderborg 
Sø.
Laden, med sin prægtige trækon-
struktion, er restaureret og moderni-
seret med respekt for den oprindelige 
arkitektur. Bygningen har de ideelle 
ramme for konferencer, selskaber, 
seminarer, udstillinger, koncerter, 
markedsdage og messer.

Plads til 150 spisende gæster.

Restaurant Vestermølle 

www.restaurantvestermolle.dk Ring og hør nærmere

Vesterm  lleAvisen
Land&F lk

UIlla Lynge Hansen
Kildeparken 56
8660 Skanderborg

Telefon 86 52 31 21
ulla.lynge@hansen.mail.dk 

Kultur-, Aktivitets- og 
Formidlingscenter 

Vestermølle ved 
Skanderborg Sø blev 

indviet med manér 
2. september 2012 

•	 Foreningsudflugter	og	firma-
arrangementer

•	 Videntilegnelse	for	skolebørn	
 i alle aldre 

•	 Receptioner	og	fester

•	 På	Vestermøllemuseerne,	i	selskabslokalerne	
samt	i	naturen	omkring	den	gamle	møllegård	
er	der	tid	og	plads	til	det	hele

•	 Hvad	med	et	arrangement,	hvor	
	 velkomst-glasset	serveres	i	Møllemuseet,	mens	

vandturbinen	trækker	den	gamle	stenkværn…	

Alle er velkomne på Vestermølle



Vestermølle ligger i et fantastisk 
naturområde mellem Skanderborg 
Sø og 45 meter høje, bøgeklædte 
skrænter.

Vestermølle er det oplagte 
besøgsmål for grupper, familier og 
enkeltpersoner. Gå langs søen, om-
kring mølledammen og se Ridder-
salen samt møllegårdens ældste, 
nu istandsatte, bygning Laden for 
til sidst at opleve museerne. Sæt 
minimum halvanden time af, gerne 
to timer. 

Enkeltpersoner ind fra gaden kan 
få stort udbytte af selvstudier i 
museerne.

Møllemuseet
• 400 liter vand i sekundet fra 

mølledammen driver den gamle 
turbine, som trækker:
- Vestermølles mere end hun- 

drede år gamle stenkværn, 
hvor dansk kvalitetsrug og 
-hvede males til mel * køb en 
pose eller to med hjem. 

- Kornvalsen.
- Jævnstrømsgeneratoren, som 

leverer lys og varme.
- Vestermølles eget savværk, 

båndsaven.

- 10.000 års planteudvikling og 
-forædling fra vilde græsser i 
Mesopotamien til vore dages 
kornarter ris, majs, hvede, rug, 
byg, havre, spelt, sorthavre, 
tricitale m.v.

- Kornets anvendelse i det 
danske køkken gennem 500 år 
– til vælling, grød, brød, øl og 
brændevin.

Vestermølles mere end 100 år gamle 
stenkværn trækkes af CO2-fri energi fra 
mølledammens vand. Under kontrol af 
Fødevaregionen og med positiv smiley 
maler kværnen stadig dansk kvalitets-
brødhvede og -rug til fuldkornsmel, 
som sælges fra Møllemuseet.

Vestermølles brødkorn er konceptavlet 
og dermed under fuld dyrknings-, 
høst-, tørrings- og lagerkontrol hos 
DLG i Hovedgaard. Kornet kommer fra 
gårdejer Aage Frandsen i Grumstrup, 
der her ses (til højre) sammen med 
afdelingsleder Peter Jensen, DLG.

En fyldt mølledam –  Møllemuseets energilager.

• Udstillinger af tidligere tiders 
værktøj og redskaber.

• Udstillinger fra Dansk Land-
brugsmuseum Gl. Estrup:

Det koster 30 kroner at besøge Møl-
lemuseet og Virtuelt Museum, børn 
under 14 år har gratis adgang. Grupper 
på minimum 10 deltagere tilbydes uden 
beregning en guidet rundvisning på 
Vestermølle.

Natur, historie 
og fremtid
Natur, historie 
og fremtid

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen

Udflugtsmål for skoler,  grupper og familier



• Rør ved kornsorterne og en 
række proteinafgrøder såsom 
soja, raps, ærter og hestebøn-
ner.

Riddersalen er ramme om Skanderborg Kommunes borgerlige vielser i sommer-
halvåret – og om et væld af møder og private fester.

6.000 besøgende har Møllemuseet og Virtuelt 
Museum årligt. Her fordyber tre gæster sig foran 
én af de 12 skærme, som er til rådighed for en-
keltbesøgende, skole- og gymnasieklasser samt 
foreninger, firmaarrangementer og busselskaber 
på tur til Vestermølle. 

Han ændrede Danmark og er en bety-
delig del af grundlaget for det sam-
fund, som alle danskere nyder godt af i 
dag – gårdejer og andelspionér Anders 
Nielsen, Svejstrup Østergaard. Hans 
fantastiske historie fortælles på Virtuelt 
Museum. 

Virtuelt Museum
• 500 års danmarkshistorie set fra 

Vestermølle
• 160 års erhvervs- og landbrugs-

historie med udgangspunkt i det 
virke, som bonden og andelspi-
onéren Andes Nielsen, Svejstrup 
Østergaard, og hans kone Kir-
stine øvede. 

• Digital mølleordbog.
• Udviklingen i Danmark og globalt 

frem til 2015, når det gælder:
- Produktion af fødevarer til en 

befolkning, der stadig øges 
med 200.000 i døgnet

- Produktion af alternativ ener-
gi, herunder biomasse. Kan 
jorden gives os både mad og 
energi i tilstrækkelige mæng-
der?

- Økologi og gensplejsede af-
grøder?

• Vi får færre og meget større 
gårde, mange vil koste trecifrede 
millionbeløb. Kan unge spare 
op til udbetalingen? Vil selvejet 
overleve? Tager kapitalfonde 
over? 

VestermølleAvisenVestermølleAvisen Land&FolkLand&Folk

Udflugtsmål for skoler,  grupper og familier

Opleve og lære - Vestermølle 
har tilbud til skolebørn i alle 
aldre.
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Det samlede Kultur-, Aktivitets- 
og Formidlingcenter Vestermølle 
ved Skanderborg Sø blev indviet 
med manér – og humør – søndag 
2. september 2012. Prins Henrik 
sørgede for begge dele, da han 
klippede snoren til Laden fra 1841, 
den sidst istandsatte bygning i det 
samlede projekt, som har kostet 
35 millioner kroner og titusinder af 
frivillige arbejdstimer.
   Snoren var håndledtyk og bundet 
af strå og aks af de fire gamle, 

Prins Henrik gav 
den hele armen

Prins Henrik overraskede både sig 
selv og formanden for Møllelauget, 
Jørgen Lund Christiansen, da den 
gamle brødmaskine fik sig en 
kongelig flyvetur. 

danske kornarter havre, byg, rug 
og hvede. Saksen var en 16 punds 
brødmaskine – med skærpet kniv, 
der så nemt som ingenting kunne 
skære dagens særlige snor. Men 
Prinsgemalen gav den hele armen 
– eller rettere: alt i begge arme. 
Der blev taget ved og drejet til med 
så stor kongelig kraft, at den gamle 
brødmaskine røg af bordet, den 
stod på – til stor moro for både 
Prins Henrik selv og de mange 
fremmødte. ”Saksen” kom hurtigt 

på plads igen, og med et mere 
behersket drej på håndsvinget faldt 
snoren med det reneste klip – helt 
som planlagt – fra hinanden. 

Vestermølle er fuld af 
overraskelser...
Og det var ganske vist og even-
tyrligt, for pressen var til stede – i 
rette placering og med lyset i ryg-
gen, så alt blev foreviget og kom 
i både den elektroniske og trykte 
presse. Det var helt åbenlyst, at 
både reportere og fotografer nød, 
at ikke alt gik efter Hoffets, PETs, 
Skanderborg Kommunes og Vester-
mølle-arrangørernes minutiøst 
udarbejdede drejebog. Her var 
dagens foto! Og til TV Østjylland 
sagde Prins Henrik: ”Vestermølle er 
fuld af overraskelser…”

Besøgte Møllemuseet og 
fik mel med hjem
Efter ankomst og velkomst så Prins-
gemalen indenfor i Møllemuseet, 
hvor den mere end 100 år gamle 
stenkværn ved CO2-fri energi for-
vandler dansk kvalitets-brødhvede 
og -rug til det dejligste fuldkorns-
mel. Prinsen, der er protektor for 
Dansk Møllerforening, fik naturlig-
vis et par kg. friskmalet Vestermøl-
lemel med sig hjem. 

Over et glas Klosterøl og et stykke 
Vestermølle brød belagt med 
slagter Byskovs guldmedaljepølse 
udtrykte prinsgemalen beundring 
for Laden.

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen

Foto: Simon Carlson, 
Lokalavisen Skanderborg

Foto: Skanderborg Kommune presse

Der var fuld gård på Vestermølle 
søndag 2. september.



Sporet ved 
Vestermølle
Tag fornuftigt fodtøj 
på og brug en time 
eller halvanden på 
en berigende natur-
oplevelse. Sporet ved 
Vestermølle er en 
godt fire km lang tra-
vetur gennem skov, ad markveje og Fruering Kirkevej – 
med den udsigt, der ses herover. Lodsejerne langs den 
afmærkede rute samt Landbrug & Fødevarer, en række 
grønne organisationer, Skanderborg Kommune, Desti-
nation Skanderborg, Skanderborg Lystfiskerforening, 
Aktiv Fritid Skanderborg og Vestermølle Møllelaug har 
i fællesskab etableret sporet. Evaluer evt. oplevelsen 
over en kop kaffe eller et måltid på Restaurant Vester-
mølle. 

Pilgrims-nature med udgangspunkt i Vestermølle 
Vestermølle Møllelaug har søgt fonde – og foreløbig fra 

fået tilsagn om støtte til at etablere et projekt Pil-
grims-nature med udgangspunkt i Vestermølle. Herfra 

vil den rejsende, efter en briefing om egnens natur, 
kulturtilbud og historie kunne tage til en række ople-
velsespunkter mellem Skanderborg og Ry/Gl. Rye ved 
Gudenaaen. Projektet udvikles sådan, at den pilgrims-
rejsende både kan tage turen til fods, på cykel og i bil. 
Vestermølle Pilgrims-nature knyttes på foranleding af 
Nordea-fonden til projektet OplevGudenaa, som er 
lavet af Naturstyrelsen, AQUA og Visit Gudenaa. I løbet 
af foråret 2013 bliver Skanderborgs ny tilbud til lokale 
borgere og besøgende med oplevelsesbehov nærmere 
præsenteret for offentligheden. 

M/S Dagmar 
I sommerhalvåret 
sejler det gode skib 
Dagmar rutefart 
på Skanderborg Sø 
– med anløb seks 
steder, heriblandt 
Vestermølle. Under-
vejs fortælles om eg-
nens historie og også 
skæve tildragelser i 
nyere tid. Det er muligt for selskaber fra Vestermølle 
at chartre skibet, som tager 73 passagerer. www.
dagmar.mono.net, 98 52 20 77.   

Vestermølle Marked 
Anden søndag i juni, i 2013 søndag 9. juni, indbyder 
Møllelauget til Vestermølle Marked, som samler et 
tusindtal af besøgende. Fra et væld af forskellige 
boder kan her købes alt fra kunsthåndværk til jæger-
pølser og naturbolcher, og der bydes på konkurrencer, 
underholdning, kørsel i hestevogn og meget mere. Se 
nærmere under www.vestermollelaug.dk

Uge 42, efterårsferie
Hvert år tilbydes et program specielt rettet mod børn 
fri fra skole med forældre og bedsteforældre ved hån-
den. Se nærmere under www.vestermollelaug.dk 

Julemarked 
Anden weekend i advent, i 2012 lørdag 8. og søndag 
9. december, indbyder Foreningen Vestermølle til jule-
marked efter samme model som Vestermølle Marked 
i juni, men naturligvis med vareudbud og oplevelser 
afstemt efter behovet for gran og pynt samt kulde og 
snefog og korte dage.  Se nærmere under www.vester-
mollelaug.dk     

Vestermølle-tilbud

VestermølleAvisenVestermølleAvisen Land&FolkLand&Folk

Vestermølle Marked 
samler hvert år et 
tusindtal besøgende.
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10.15: Ankomst til Ejer Bavnehøj, Danmarks højeste ud-
flugtsmål. En guide fortæller om bavneblus, genforenings-
tårnet fra 1924 og Chr 10.s misnøje med en skulptur af 
sig selv, stedets historie i øvrigt samt heksen Maram. Fra 
tårnet er der en imponerende udsigt. Mulighed for at 
bestige Møllehøj, der i 2005 blev kåret til landets højeste 
punkt 170,86 moh. Tid til en kop kaffe og toiletbesøg. Pris 
for guide: 15 kroner pr. besøgende. www.ejer-bavnehoj.dk 

11.30: Afgang.

12.00: Frokost på Restaurant Vestermølle ved Skanderborg 
Sø. Vedrørende bestilling, se bladets midtersider. 
www.restaurantvestermolle.dk 

Udbytterige timer på Vestermølle
13.15: Guidet rundtur på Kultur-, Aktivitets- og Formid-
lingscenter Vestermølle. Vandring langs søen og omkring 
mølledammen. Vi ser møllegårdens ældste bygning, den 

Bestig Danmarks tag

Slotskirken

Forslag til besøgsdag ved Skanderborg

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 86 52 20 00. 
Se også www.unisans.dk – klik Vestermølle.  

nyrenoverede Lade, og Riddersalen, som er ramme om 
Skanderborg Kommunes borgerlige vielser i sommer-
halvåret. Besøg i Møllemuseet og Virtuelt Museum. Se 
mere på siderne 2-3. Pris pr. deltager: 30 kroner. 
40 50 03 33. www.vestermollelaug.dk 

Afhængig af, hvorfra man kommer, kan der vælges et an-
det forløb. Er der tid nok, kan andre besøgsmål/aktiviteter 
også indlægges, f.eks.:
• Sejltur fra og til Vestermølles anløbsbro ved haven bag 

Riddersalen med M/S Dagmar. Se side 7. 98 52 20 77. 
www.dagmar.mono.net

• Besøg i Bunkerne i Skanderborg Dyrehave, tidligere 
Frihedsmuseet. Her havde Luftwaffe hovedkvarter i 
Danmark i besættelsens sidste år. Udstilling herom og 
om den lokale frihedskamp. 86 52 24 99. www.skander-
borgmuseum.dk 

• Guidet vandring på Skanderborg Slotskirkegård – er 
også en havevandring i et smukt anlæg mellem Lillesø 
og Skanderborg Sø. 86 52 42 69, Hans Abildgaard. 

• Veng Klosterkirke, Danmarks ældste klosterkirke fra 
1000-tallet. 86 52 28 06. www.vengkirke.dk       

Frihedsmuseet
Bunkerne
1 km

Ejer Bavnehøj
12 km
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Udgivet af Vestermølle Møllelaug, Oddervej 80 D, 8660 
Skanderborg, telefon 8827 6011, www.vestermollelaug.dk  

Om navnet Land & Folk. Da DKP, herunder Land og Folk, 
gik rabundus, glemte den sidste redaktør og formanden, 
hhv Frank Aaen og Ole Sohn, at beskytte rettighederne til 
navnet. Efter 10 år uden udgivelse var Land og Folk frigjort 
og blev i Patentdirektoratet for 2.700 kroner erhvervet af 
JLC Kommunikation ApS. 

Som udgiver er Møllelauget tro mod navnet. Her berettes 
om både landets og folkets historie og fremtid.


