
  

Til brugere - nøgleindehavere 

Beværterhuset  

Vintersbølle Skov 

Private foreninger og offentlige institutioner, hvis 

virksomhed er forenelig med Beværterhusets 

formål, kan optages i en ”nøgle-brugergruppe” 

omkring Beværterhuset.  

For 500 kr. pr. år udleveres en nøgle, der giver ret 

til at komme i Beværterhuset. 

Beværterhuset kan lånes for et bestemt tidsrum af 

private foreninger og institutioner, hvis virksomhed 

er forenelig med Beværterhusets formål. 

Henvendelse sker skriftligt til Flemming Kruse på 

mail: flkr@vordingborg.dk  

 

Vigtigt:  

Beværterhuset er som udgangspunkt tilgængeligt 

for alle interesserede. 

Alle, der kommer forbi Beværterhuset, har lov til at 

se huset og læse plancherne, uanset om der er 

andre brugere eller lånere i huset. 

Med nøglen følger en specifikation af reglerne for 

anvendelse af huset. 

 Udlevering af nøgle til  

 Beværterhuset 

Lokalhistorisk Forening for  

Vintersbølle/Nyråd  

Beværterhusets beliggenhed. 

Vintersbølle Skovvej, Nyråd 

 Hvor finder vi  

 Beværterhuset? 

Evt. problemer vedr. huset så kontakt  

Vintersbølle Skole, tlf. 55 36 39 99 eller  

Lokalhistorisk Forening,  

tlf. 20 73 77 28 eller tlf. 51 68 29 82  

Lokalhistorisk Forening for  

Vintersbølle/Nyråd  

Styregruppen for Beværterhuset 

Museerne.dk Vordingborg 



 
 

 Del jeres erfaringer med os 
Vi kunne rigtig godt tænke os at vide mere om brugen af 

huset.  Vi har derfor en Gæstebog/kalender, som vi vil bede 

jer skrive i, når I besøger vores hus. I må også gerne komme 

med forslag til forbedringer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gæstebogen/kalenderen ligger  

på eller i skrivepulten. 

 

Bedste hilsner og på forhånd tak 

Styregruppen 

  

Formålet 
Beværterhuset har som formål at danne rammen om 

kulturelle og formidlingsmæssige aktiviteter. For børn i 

Vordingborg Kommune og regionens øvrige skoler 

skal huset fungere som ”et klasseværelse i skoven”, 

hvor børnene aktivt kan bruge de fysiske omgivelser. 

For kommunens børneinstitutioner og dagplejere kan 

huset bruges som et samlingssted på natur- og 

kulturtur i skoven. 

For andre uddannelsesinstitutioner skal huset kunne 

anvendes som base i studie- og efteruddannelses-

forløb. 

En anden del af formålet er at skabe kvalitetsbetonede 

oplevelser for turisterne i det Sydsjællandske opland. 

Huset drives i et samarbejde mellem Vordingborg 

Kommune, Køng Museum under Museerne.dk, 

Vintersbølle Skole og Lokalhistorisk Forening for 

Vintersbølle/Nyråd.  

Telefon: 20 73 77 28 

E-mail: nyraad@vinterhistorie.dk 

Læs om os på vores hjemmeside:  

www.vinterhistorie.dk 

Styregruppen 

v/ Anne-Marie 

Jacobsen 

Præstetoften 26 

4735  Mern 

Lokalhistorisk Forening for  

Vintersbølle/Nyråd  

 Bestillingsblanket 
 
Vi vil gerne have nøgle til Beværterhuset pris kr. 500,00 
 
KALENDERÅRET ___________________________ 

EAN-nr. 

Underskrift 

Betalingsmåde 

Navn - Kontaktperson 

Adresse 

Tlf. 

Navn - Institutionen/foreningen 

Indsættes på konto  
reg.nr. 0040 konto nr. 7557921863 

Skriv gerne:  

Hvem I er,  

hvornår I har været her,  

hvor mange I har været og  

eventuelt en lille oplevelse.  

 Klasseværelset i skoven 
I Beværterhuset har vi udstyr til at studere planter og dyr i 

skoven, i vandløbet og ved stranden.  

Vi har bl.a. stereoluppe, dåseluppe, kikkerter, fangstsigter, 

insektnet, sorteringsbakker, feltspader, planteskeer, jord– og 

lommetermometre, vandkikkerter, vindmåler, bestemmel-

sesduge - vand-, strand-, landdyr, blade og svampe samt en 

lang række håndbøger. Til orienteringsløberne har vi O-kort 

og O-løbsskærme med tænger. 

Forslag til undervisningsforløb er under udvikling og vil 

kunne læses på foreningens hjemmeside: 

www.vinterhistorie.dk  

Om vinteren kan huset varmes op, mens service mm skal 

medbringes. 

 Brugen af Beværterhuset 


