
Vestermølle – kulturelt fyrtårn
Aktivitets- og oplevelsescenter i Møllehuset
Vestremølles beliggenhed ved Skanderborg Sø er enestående. Kulturarvs-
styrelsen taler om et værdifuldt kulturmiljø og betegner Møllehuset som en
bygning af høj arkitektonisk værdi. Her – i det trelængede hus med 550
kvadratmeter i to etager – vil Vestermølle Møllelaug og Aktiv Fritid, om alt går
efter planen, grundlovsdag næste år åbne et aktivitets- og oplevelsescenter.
   Formand for Aktiv Fritid, Ove Olsen, glæder sig til fra et nyt foreningslokale i
stueetagen i Møllehusets nordfløj at guide besøgene på tur i omgivelserne, hvad
enten det gælder rappelling på de stejle skovskrænter øst for Møllehuset eller
udfoldelser ved og på søen.

Kværn, savværk, elproduktion – og IT
Møllelauget er gået i gang med at forberede de udstillinger, der skal fylde begge
etager i sydfløjen. Formanden Ulla Lynge Hansen, fortæller: ”Vi vil i udstillinger
vise udviklingen i Østjylland siden 1860’erne til dato. En turbine drevet af vand
fra Mølledammen skal på sigt kunne trække Møllehusets kværn og savværk samt
drive en generator og producere el.”

Debatværksted
Med udgangspunkt i Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, måske dansk
landbrugs mest betydende person gennem tiderne, skal der udvikles et
debatværksted. Anders Nielsen er manden bag bl.a. Landbrugsraadet, Danske
Andelsselskaber, lurpak-smør, Jydsk Andel (I dag DLG og lokalt Aarhusegnens
Andel), Andelsbanken, bygningen af Axelborg og meget mere. Hans
organisatoriske og politiske virke fandt sted mellem 1885 og 1926. I et par årtier
hed det på Christiansborg: ”Vejen til dansk landbrug går over Svejstrup
Østergaard”.
   Udstillingerne vil i betydelig grad blive baseret på IT-teknologi. Foreninger,
gymnasie- og HF-klasser samt far, mor og børn på dagtur skal på fingertouch
skærme selv kunne finde vej i historien – og give bud på fremtiden.

Andelsidéen og tidens udfordringer
I debatværkstedet vil der, fortæller Jørgen Lund Christiansen fra Møllelaugets
bestyrelse, blive fokuseret på, om Anders Nielsens andelsidé – i tidstilpasset form
– stadig kan bidrage til samfundets udvikling. Besøgende vil blive udfordret på
spørgsmål om alternativ energiproduktion, om fremme af økologisk produktion
med udgangspunkt i bioteknologi samt om selveje og finansiering. Også
mulighederne i et samspil mellem private virksomheder, kultur- og fritidssektoren
samt det offentlige vil blive belyst.

Restaurant med 60 pladser
Uden mad og drikke går det ikke. Derfor er der i Møllehuset foruden to
mødelokaler med plads til hhv 80 og 40 personer også sat plads af til en café eller
restaurant med cirka 60 pladser.

Fysisk udfoldelse og hjernegymnastik
Den besøgende på Vestermølle vil få tilbudt fysisk udfoldelse i næromgivelser,
hjernegymnastik i udstillings- og mødelokalerne samt en kulinarisk oplevelse –
inden dagen måske rundes af med en tur med det gode skib Dagmar på søen og
historiske fortællinger undervejs om Kalvø, Sct. Thomas, Skanderborg Slot, natur
og miljø samt de tilbud, som by, egn og kommune i dag byder på.
   Vestermølle kan blive et af de fyrtårne, som Skanderborg Byråd og
Kultursamvirket efterlyser.
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