
  
 
 
 
 
 

Sommerens og efterårets arrangementer 2016: 

Nærmere oplysninger på foreningens hjemmeside eller infoskab ved Brugsens parkerings-

plads Alle møder foregår i Samlingssalen på Kulsbjerg Skole, Nyråd afd. – Bakkebøllevej 6 

Søndag d. 26. juni 
kl. 13-16 

Høslet ved Beværterhuset 
Fra kl. 14 er der kaffe og kage. Kom og hjælp os med at 
slå engen ned mod bækken til glæde for flora og fauna 

Alle søndage i juli 
kl. 14-16 

Søndagsåbent i Beværterhuset 
Nyd kaffe og kage i vores skønne skov. Få eller fortæl 

en god historie fra Hovedgaden. 

Fredag, den 19. aug. kl. 
18-21  

Nyråd-Natten 

Aktiviteter ved skolen og Hulemosesøen.  

Mandag, den 29. aug. 
kl.19.00 

Kulturaften 
Vi går ad Mølleruten gennem Vintersbølle Skov – og hø-

rer nyt om Theisens. Kaffe i Beværterhuset  

Mandag, den 26.sept. kl. 
19.00 

Kulturaften 

Søndag, den 16. okt. kl. 
14-16 

Løvfaldsåbent i Beværterhuset 
Kend din skov arrangeret i samarbejde med andre for-

eninger og spejdere i skoven – følg med på opslag 

Mandag, den 31. okt. kl. 
19.00 

Kulturaften 
Geert A. Nielsen: Fra messedreng til borgmester 

Lørdag, den 19. nov. kl. 
13.00-15.00 

Juleåbent i Beværterhuset 
Hyggelig eftermiddag med julerier med skovens materi-
aler – gløgg og æbleskiver. 

Mandag, den 28.nov. kl. 
19.00 

Kulturaften  
En hyggelig aften med gløgg og æbleskiver 

Kontingent kr. 75,00 pr. husstand kan indbetales på konto: 
0040-6874516528, på møderne eller til kassereren. 

Vi takker vores sponsor Cafax for bidragene til foreningens drift 

Lokalhistorisk forening  
for Vintersbølle/Nyråd 

Møllevej 4A – 4760 Vordingborg 
nyraad@vinterhistorie.dk  
www.vinterhistorie.dk - www.bevaerterhuset.dk 

 

Nyhedsbrev juni 2016.  

Forsommerens hektiske aktiviteter har forsinket nyhedsbrevet lidt, men jeg håber det alli-
gevel kan give inspiration til sommerens og efterårets aktiviteter. 

Efter en genopfriskning af historien om arbejdet med etable-
ring af foreningen og arbejdet med at restaurere Beværter-
huset i februar, tog vi i april på besøg på Køng Museum. Her 
fik vi set det gamle hospital, der pt er depot. Det var en im-
ponerende historie om hvordan de gamle vævere og deres 
familier boede.  

Det var en dejlig tur og altid interessant at se vævene, den 
flotte udstilling af strik – gammelt som nyt. Det kan på det 
varmeste anbefales at aflægge Køng Museum et besøg. I 
sommermånederne er strikkeudstillingen erstattet af en ud-
stilling om Hør – Anno 2016. Det er fantastisk hvad den fine 
plante kan bruges til.  

Vores traditionsrige gåtur til Valdemars Plads i maj overgik alle forventninger. En skøn aften 
havde knap 70 mennesker fulgt vores indbydelse til en skovtur. Langdyssen ved Kong Val-
demars Plads er indenfor de sidste år un-
dersøgt for skåltegn fra bronzealderen.  

I forbindelse med turen har foreningen 
udarbejdet en opdateret folder om lang-
dyssen. Folderen kan fås i Beværterhuset 
eller findes på vores hjemmeside. Turen 
blev efter den skønne sang og kirsebær-
vin traditionen tro efterfulgt af kaffe og 
kage i Beværterhuset. Vi sluttede af med 
et besøg ved Theisens Papirværk. En 
pragtfuld tur - en skøn forsommeraften.  

 

Frimærke 

Til 

mailto:nyraad@vinterhistorie.dk
http://www.vinterhistorie.dk/
http://www.bevaerterhuset.dk/


 
Indvielse af Theisens bro – en bro til historien - Fredag den 8. juli 2016, kl. 11.00, 

Støtteforeningen og Den selvejende institution 
Theisens Papirværk indvier den nye bro til hi-
storien. Formændene holder taler og snoren 
klippes over. Der bliver en let servering og for-
tælling om hvor langt arbejdet er kommet. Alle 
omkring projektet er utroligt taknemmelige for 
det gode samarbejde med kommunens natur-
afdeling, der sammen med foreningen og ar-
bejdsgruppen på det smukkeste bidrager til at 
projektet kan udvikle sig.  

 

Det forandrede mediebillede og kommunikation om aktiviteter. 

- Jeg har slet ikke set jeres opslag! 
- Har der været skrevet om det? Hvor kan jeg se hvad I laver? 
 
Som frivillige møder vi tit spørgsmål og kommentarer fra deltagere i arrangementer, om 
at det er svært at finde vores opslag om aktiviteter. Det er næsten uanset, hvor meget vi 
har gjort for at sprede budskabet. 
Vi er glade for alle de mennesker, der møder frem. Vi er glade for alle de mennesker, der 
spreder budskabet. Vi prøver efter bedste evne at sprede det glade budskab, om at Vin-
tersbølle Skov er et dejligt sted at gå tur, at man om sommeren kan få kaffe i Beværterhu-
set hver søndag eftermiddag i skoleferien. Mange kommer forbi – eller få kommer forbi – 
men altid er der frivillige fra foreningen til en hyggelig snak om lokalområdet, lokalhisto-
rien, eller hvad der nu bringes på bane.  
Vi har selvfølgelig også åbent i efterårsferiens første søndag og lørdagen før juletravlhe-
den begynder omkring 1. søndag i advent. Arrangementer vi har haft i mindst 10 år. 
En stor tak til alle dem, der har gjort, at det ”bare kører”! 
Sidste mandag i måneden (undtagen juni, juli og december) har vi vores faste kulturaft-
ner. Her forsøger vi at få engagerede og inspirerende foredragsholdere til at gæste for-
eningen. Tilbage til spørgsmålet 
 

Hvor slår I jeres arrangementer op? 

Vi bruger dette nyhedsbrev. Vi slår op på vores hjemmeside, og vi sender til pressen. Vi 
har kontrol over egne medier, men er os utroligt bevidste om, at vi ikke har økonomi til at 
annoncere i aviserne. Vi er ikke på Facebook, da vi ikke kan leve op til en konstant fly-
dende nyhedsstrøm, som det medie er opbygget over. 

Vi har et skilt på Nyråd Hovedgade, som vi sætter op, når der er åbent i huset. 
Vi må se i øjnene, at vi har begrænsede ressourcer – så derfor kære medlemmer: Del jeres 
viden i jeres netværk – eller som vi før i tiden sagde: spred ordet. 
Vi glæder os til at se dig til vores forskellige aktiviteter. Og det vil glæde os endnu mere, 
om du vil deltage i det frivillige arbejde i foreningen. 
 

Hvordan kan jeg bidrage aktivt i foreningens arbejde?  

Søndagsåbent i Beværterhuset: 

Vores værter i Beværterhuset laver kaffe og sørger for, at der er kage. I huset er der infor-
mationsmateriale om lokalhistorien. Dvs. om huset og Køng Fabrik – hørproduktionen. 
Opgaven ved søndagsåbent er at hygge om gæsterne, fortælle historien til interesserede, 
vise huset frem. Åbne for skuret med net til bækken, så børnene kan fange kryb og kravl. 
Beværterhusets funktion er at formidle historie og natur i lokalområdet – langs bækken, 
skoven og Blegen. Denne formidling - på et hyggeligt plan - er funktionen omkring søn-
dagsåbent. Hvis du vil høre mere eller blive en af værterne kan du kontakte Gitte Olsen, 
tlf. 55 37 34 43 eller Gunhild Matthisson, tlf. 55 37 33 02 
 

Blegegruppen 
Hvert år deltager foreningen med blegefolk, der deltager i markeder dels ved Museums-
gården på Møn, Lejre forsøgscenter, Maribo frilandsmuseum og dels ved foreningens 
egne arrangementer. Gruppen deltager gerne i samarbejde med hørfolkene fra Køng Mu-
seum, så der er sammenhæng i processerne. Hvis du vil vide mere om blegningen kan for-
eningens film En dag på Blegen, eller find den under Historisk på vores hjemmeside. 
Det er et spændende arbejde at være en del af – og der er god mulighed for at komme i 
snak om Nyråd på markederne. Kontakt Gunhild, hvis du/I vil være med. 
 

Theisens Papirværk 
En af udløberne i arbejdet i Lokalhistorisk Forening har været etableringen af Støttefor-
eningen til DSI Theisens Papirværk, hvis formål er: — at støtte og fremskaffe midler til 
drift af papirværket — at sikre bevaringen og formidlingen gennem aktiviteter — at sikre 
almen formidling af natur, naturgenopretning og bevaringen af de kulturhistorisk levn og 
anlæg i Vintersbølle og Nyråd. 
Der er altid plads til at du kan deltage hver anden fredag med arbejdet på papirværket. 
Der er meget praktisk arbejde, der skal udføres og arbejdsgruppen har mange hyggelige 
stunder samtidig med de arkæologiske undersøgelser og oprydningen. 
Du kan læse mere og følge med på Facebook – Theisens Papirværk. Det er en åben side, 
så du skal ikke være ”med på Facebook” for at kunne se den. Hvis du vil være medlem af 
foreningen kan du indbetale kr. 100,- på konto 6140-4215529. Husk at opgive navn, 
adresse og mail, eller kontakt Finn Valther Rasmussen tlf. 25 38 33 63. 

http://www.vinterhistorie.dk/?page_id=507
https://www.facebook.com/Theisens-Papirv%C3%A6rk-1261991550495146/

