
Møllelauget har fastsat 
blivende åbningstider 
 
Virtuelt Museum og udstillingerne på Vestermølle ved Skanderborg Sø er kommet godt fra start 
efter åbningen 21. maj. Især lørdag-søndag og sidst på dagen finder besøgende vej til Møllehuset. 
Det har Møllelaugets bestyrelse taget konsekvensen af og besluttet følgende faste åbningstider: 

• mandag-fredag fra 15 til 18 

• lørdag fra 14 til 18 

• søndag fra 11 til 17 
Besøgsgrupper modtages efter aftale på alle tidspunkter både dag og aften.  
 

Mange grupper er på vej 
Der iværksættes nu en orienteringskampagne overfor foreninger, virksomheder, skoler og 
uddannelsesinstitutioner for at fortælle om mulighederne på Vestermølle. I Kværnrummet og på 
Virtuelt Museum kan alle blive klogere på Danmarks historie gennem de seneste 500 år og vores 
erhvervsudvikling siden 1865. I Debatværkstedet bydes – ved hjælp af IT og film – på information 
om den forventede udvikling frem mod 2025.  
   Selvom markedsføringen endnu ikke er igangsat, har foreløbig 10 grupper på fra 15 til 80 
deltagere meldt deres besøg på Vestermølle.  
 

Restaurant Vestermølle vel modtaget 
Restaurant Vestermølle kan også melde om endog meget betydelig interesse – både når det gælder 
søndagsbrunch-, frokost- og middagsgæster samt folk, der falder ind for at få en kop kaffe. Især i 
pinsen og i den forgangne weekend har alle pladser i restauranten flere gange været besat.  
Restauratør og kok Kim Mouritzen oplever, at spisestedet er blevet vel modtaget. Han fortæller, at 
også kalenderen til selskabsbestillinger allerede er ved at være slidt. Såvel private som foreninger 
og firmaer har lavet reservationer til fester såvel i år som i 2011 og 2012.      
 

Riddersalen kommer til syne 
Den meget omfattende renovering af Riddersalen, der er fredet af Kulturarvsstyrelsen, nærmer sig 
sin afslutning. Nedtagning og genopbygning er sket i en kæmpe bliklade opført hen over den gamle 
pavillon. Denne beskyttelsesbygning er nu ved at blive fjernet. I næste uge står den gamle, ny 
Riddersal til fri beskuelse. De afsluttende arbejder, bl.a. genisættelse af de gamle vinduer, skal være 
afsluttede, så det knap 100 kvm. store hus i haven ned mod søen kan afleveres 28. juni.   
 
 


