
Turen er arrangeret af Ældre Sagen i Hinnerup.

Kontaktperson: Henrik Wiehe
42303344 , henrik@wiehe.dk
Henrik tager imod billetbes�llinger.
Bille�er kan også købes på Ældre Sagens hjemmeside:
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/hinnerup

Onsdag, den 27. oktober 2021
kl 10:00 - 14:30

Praktisk
Dato: Onsdag 27. oktober 2021
Tid: Kl 10:00 - 14:30
Fra: Stationen i Hinnerup.

Billetter til turen koster 100 kr og fås ved
Ældre Sagen Hinnerup

Fællesskab i Hinnerup er en aktivitet støttet af Kulturministeriets

1000 NYE FÆLLESSKABER MOD ENSOMHED
I Hinnerup er 4 organisationer gået sammen om at lave aktiviteter
rettet mod borgere, der har mærket konsekvenserne af
coronaepidemien i form af ensomhed. I perioden fra september
2021 til december 2021 afvikles 16 arrangementer som dette. Se
mere på www.fof.dk/favrskov, hvor også billetter kan købes.

Fra Hinnerup deltager organisationerne:

FOF Favrskov - www.fof.dk/da/favrskov

HOG Hinnerup senioridræt hogsenior.klub-modul.dk

Kirken I Hinnerup - www.kirkenihinnerup.dk

Ældre Sagen Hinnerup www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/hinnerup

Fællesskab i Hinnerup inviterer på bustur til

Vestermølle
Restaurant Vestermølle

Fællesskab i Hinnerup

AKTIVITET 5



Vestermølle Museum Restaurant Vestermølle

På Vestermøllemuseet vil en guide tage os rundt og fortælle os
om stedet: Om Okkerhytten med dens – eftersigende –
helbredende vand, vi skal se den smukke Riddersal, og opleve
kværnrummet med vandturbinen!

Der bliver også lejlighed til at se særudstillingen om Anders
Nielsen - andelsbevægelsens grundlægger - og vi vil få et indblik
i andelsbevægelsens store betydning for landbruget og
samfundet i det hele taget.

I det gamle kornmagasin, er der indrettet Virtuelt Museum, hvor
man får et spændende indblik i de sidste 500 års
danmarkshistorie set fra Vestermølle.

Restaurant Vestermølle er stedet hvor natur, histore, land, by,
fortid og fremtid mødes. Et smørhul med cafe, restaurant,
museum, møde- og selskabslokaler, riddersal, sø, skov og dejlig
mad.

Hos Restaurant Vestermølle bliver alle sanser pirret med smag,
farve, duft, lyde og konsistens i skøn forening med stedet og
omgivelserne.

Vi vil være ved kroen kl 12:30, hvor
køkkenet vil servere 1 øl/vand og 2 stykker
Smørrebrød eksempelvis

Æg og håndpillede rejer
Hjemmelavet hønsesalat med trøffel

Om vor guide
Vester Mølle har 9 foreninger, der driver
aktiviteterne i Vester Mølle:
lystfiskere, møllere, aktiv fritid, jagt,
sejlklub, spejdere m.v.
Jørgen Lund Christiansen vil være vores
kyndige guide denne dag.


