
VESTERMØLLE

For 40 millioner kroner siden ruin,
i dag Kultur- og Oplevelsescenter

Gode oplevelser venter
Vi hjælper gerne med at lave et besøgs-program

I SKANDERBORG

I Bunkerne i Skanderborg Dyrehave 

har Museum Skanderborg en tysk 

Enigma-kodemaskine. Koden blev 

brudt af de allierede, hvilket frem-

rykkede krigens afslutning.

Oplev Skanderborg & Omegn fra sø-siden. M/S Dagmar har fartplan, men kan også chartres af grupper. Naturoplevelse og historiefor-

tælling på højeste niveau. Hold 

ind på Danmarks tag.



Guidet grupperundvisning på Vestermølle * 40 kr. *

De historiske bygninger 
Laden, Riddersalen, 
Smedjen og Møllehuset.

Danmarkshistorie og 
røverhistorier.

1864 og krise i 1880’erne, Danmark i knæ – svaret var 
Hedeselskabet og andelsselskaberne, som trak industri 
og fagbevægelse med sig.  

Mad til alle – trods 
klimaændring og 
befolkningstilvækst.

CO2-fri energi fra egen 
vandturbine:
• Stenkværnen fra 1889 

laver Danmarks bed-
ste mel

• Vi laver vand om til lys 
 – og øver os i også at 

lave vand om til vin.

Helligkilden med (måske) 
helbredende vand. Mor-
tensen drak af den og blev 
næsten 116 år. Nyd et glas 
– hvis pensionsforsikringen 
er på plads!

Vi er fattige, konstaterede 
vore forfædre efter stats-
bankerotten i 1913 – og 
føjede til: Vi skal ikke også 
være dumme. Vi fi k som 
det første land i verden 
undervisningspligt, høj-
skoler – og en nogenlunde 
fri forfatning i 1849, men 
først i 1915 stemmeret til 
alle.

I udstillinger i to originale tyske bunkere kan du opleve: 
Tysk militærudstyr, kommunikationsapparater, en Enigma-
kodemaskine, hverdagen i Skanderborg under krigen, 
modstandsgrupper, jernbanesabotage og meget mere.

Se sporene af det Tyske Luftwaffes 
Danske hovedkvarter fra 2. Verdenskrig 

i Skanderborg Dyrehave

HOLD IND 
PÅ DANMARKS TAG

170,86 meter over havet 
i Ejer Bjerge
Genforeningstårnet 
med storslået udsigt
Ma Ram 
– heksen der hærger på E45
Møllehjulet 
– kiosk med information



* Kontaktinfo på bagsiden 
Naturrum med 
Okkerhytte 
– okker som 
miljøproblem, 
men også som 
råprodukt for 
jernproduktion 
og maling.

Stødhæverten – løfter vand 
uden brug af el, uden motor 
og pumpe.

Chr. VI’s vildtbanesten 
fra 1743.

Stil i skolen, opgaver i ungdoms- og voksen-
uddannelser – eller ”bare” nysgerrig:
Brug videnbanken på www.vestermollelaug.dk 
– gå ind på
• Mad til alle, bæredygtigt uden dogmer.
• Virtuelt Museum, klik på Vestermølle (500 års 

danmarkshistorie), andelspioneren Anders 
 Nielsen og/eller Fremtiden. 
• Okkergalleriet på Vestermølle. 

Restaurant Vestermølle
Oddervej 80, Skanderborg - 8652 2000

Frokost, Middag, Fester & 
Konferencer alle ugens dage.

Nyd en lækker frokost, middag 
eller en frisk kop kaffe under 
jeres besøg på Vestermølle

Husk:
Onsdag aften  
stegt fl æsk ad 

libitum

Lækker 
Brunch Buffet 

hver lørdag  
og søndag  

kl. 10.00 - 11.45

En guidet rundvisning på Vester-
mølle i kombination med kaffebord, 
frokost eller middag i restauranten 
er et fi nt hovedelement i en dag – 
eller fl ere dage – i Skanderborg. Vi 
er gerne behjælpelige med at lave 
et fuldt dagsprogram.  Vælg f.eks. 
mellem:

• En rundtur i Søhøjlandet med 
Skanderborgs tidligere kul-
turchef Svend Erik Jensen som 
guide. 

• Besøg i Bunkerne, Friheds- og 
Luftwaffe-museet i Dyrehaven

• Skanderborg Sø rundt med 
M/S Dagmar

• Ejer Bjerge med Ejer Bavnehøj 
og Møllehøj

Dagsbesøg i smuk naturStik til søs med Dagmar

Kom en tur 
til Skanderborg 

og få en sejltur på 
det hyggelige skib 

M/S Dagmar

Oplev 
den skønne 
natur ved 

Skanderborg 
Sø

Svend Erik Jensen

Båden 
kan chartres 
til dit selskabtil dit selskab

Se fartplanen på 

www.dagmar-skanderborg.dk

www.restaurantvestermolle.dk



2020-begivenheder på Vestermølle
Tirsdag 11.02. kl. 13-15: Pandekagebagning over bål.

Tirsdag 07.04. kl. 13-15: Påskeaktiviteter.

Torsdag 30.04. kl. 19.00: 
Generalforsamling i Vestermølle Møllelaug.

Tirsdag 12.05. kl. 19.00: 
Guidet rundvisning for lokale, tilmelding ikke nødvendig.

Lørdag 06.06. kl. 12.00 – søndag 07.06. kl. 12.00: 
Sandartfestival, konkurrence på søen, god stemning på land. 

Søndag 14.06. kl. 10.00-16.00: 
Vestermølle Marked.

Tirsdag 07.07. kl. 13-15: 
Pandekagebagning over bål.

Onsdag 12.08. kl. 19.00: 
Guidet rundvisning for lokale, tilmelding ikke nødvendig.

Lørdag 22.08. 
Sejlerkonkurrencen Vestindien Cup.

Søndag 30.08. 
Skanderborg Sø, Ø-hop. Aktiviteter på Vestermølle.

Torsdag 10.09. kl. 19.00: 
Guidet rundvisning for lokale, tilmelding ikke nødvendig.

Fredag 18.09. kl. 16.00 – 21.00: 
Kulturaften. Åbent i møllen.

Søndag 11.10 kl. 08.00 – 16.00: 
Predetors Cup, proffernes fi skekonkurrence.  

Søndag 11.10 kl. 10-16: Æbledag.

Lørdag-søndag 05./06.12 kl. 10.00 - 16.00:  
Vestermølle Julemarked.

SKANDERBORG BUNKERNE 

ÅBNINGSTIDER:
1. april - 31. maj:  Lørdag - søndag:  Kl. 13.00 - 16.00
1. juni - 31. august:  Torsdag - søndag: Kl. 13.00 - 16.00
(lukket uge 32 pga festival)
1. sept. - 30. sept.:  Lørdag - søndag: Kl. 13.00 - 16.00
Gruppebesøg efter aftale 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER:
9. april kl. 17-20:  Danmarks besættelse
4. maj kl. 17-20:  Danmarks befrielse

Læs mere på www.museumskanderborg.dk og følg os 
på Facebook / Skanderborg Bunkerne

Ejer Bjerge

Vestermølle

Kulturhuset

Skanderborg Bunkerne

M/S DAGMAR:
Reservation til grupper jf. fartplan og bestilling 
af charterture på telefon 9852 2077 eller 
info@dagmar-skanderborg.dk – 
www.dagmar-skanderborg.dk 

Oddervej 80, 8660 Skanderborg. www.vestermøllelaug.dk

Sporet i Ejer Bjerge. 
Bestil en guidet tur på Ejer Bavnehøj 
eller i Ejer Bjerge. Hør om bavneblus, 
historiske højdepunkter, minderne fra 
Genforeningen 1920, den frygtind-
gydende heks Ma Ram og den evinde-
lige højdestrid. Mærk suset i håret på 
Danmarks tag. Historiefortælling og 
rundvisning. 
15 kr. pr voksen. Ring på tlf. 40189357. 
www.ejer-bavnehoj.dk 

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

KONTAKT: 
Vedrørende guidede gruppe-
rundvisninger på Vestermølle og 
forslag til et fuldt dagsprogram i 
Skanderborg, ring til Jørgen Lund 
Christiansen på 4050 0333 eller 
skriv til jlc@jlundc.dk.


