
  
 
 
 
 
 

Vinterens og forårets arrangementer 2017: 

Nærmere oplysninger på foreningens hjemmeside eller infoskab ved Brugsens parkerings-

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

foreløbige plan ser sådan ud: 

 

Mandag, den 30. jan.,  
kl. 19.00  

Kulturaften 
Helene Thiesen: Grønlandske børn i Danmark 

Mandag, den 27. feb., 
kl.19.00 

Kulturaften 

Mandag, den 27. marts,  
kl. 19.00 

Generalforsamling 

Mandag, den 24. april, 
kl. 18.30 

 
Kulturaften 
 

Mandag, den 29.maj, 
kl. 19.00 

Kulturaften 
Vi går til Valdemars Plads. Kaffe i Beværterhuset 

Søndag, den 4. juni,  
kl. 9.00-11.00 

Pinseåbent 
Morgenkaffe i Beværterhuset 

Søndag, den 25. juni,  
kl. 13.00-16.00 

Høslet ved Beværterhuset 
Mød op – gerne med madkurv – og hjælp os med at få 
et varieret blomstertæppe på engen ved huset. 

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. 
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Nyhedsbrev december 2016.  

Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer og deres fami-

lier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Samtidig vil vi gerne 

takke for den fantastiske opbakning, vi får til aktiviteterne og 

arrangementerne i løbet af året og til alle de frivillige, der stiller 

op med kaffe og kage.  

Årets nye tiltag var arrangementet Kend din skov. En lang 

række foreninger, spejderne, kommunens naturforvaltning, ori-

enteringsløberne stillede op og mange mennesker besøgte sko-

ven. Alene i Beværterhuset var knap 100 mennesker indenfor 

til kaffe og kage. Der var guidede ture – både en biologisk og en historisk. Der var mulig-

hed for at studere smådyr i bækken, høre om mølleprojektet ved Theisens Papirværk, 

kaffe i Beværterhuset, hvor orienteringsløberne også var med. På Blegen var historisk for-

ening med tøj på bleg. Spejderne bød på snobrød og pølser og tur i kano, mens man ved 

Dehnshytten kunne lege med 

både i bækken. Alt i alt var det 

en forrygende søndag, hvor Be-

værterhuset blev det centrale 

mødested for familierne, der 

var i skoven til forskellige akti-

viteter. Vi håber, at dagen gav 

et bud på hvad skoven kan bru-

ges til. Vi takker for den store 

opbakning. 

Endnu engang: Glædelig jul og 

godt nytår. 

Bestyrelsen  

 

Frimærke 

Til 

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


Skal Nyråd have en lokal udviklingsplan? 

Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd, DSI Theisens Papirværk og støtte-
foreningen for Theisens Papirværk har fremsendt et bidrag til den lokale udviklings-
plan – også kaldet LUP’en. I denne plan har vi formuleret flg.: 
 
Vision 
Det er vores vision, at Beværterhuset og Theisens Papirværk skal fungere som arbejdende 

værksteder om formidlingen af områdets natur og kultur.  

Formidlingen sker ved etablering af udstillingsrum – information og genstande, men ho-

vedvægten lægges på gæsternes egen eksperimenteren og undersøgelse. 

Beværtning sker i Beværterhuset, der fortsætter sin nuværende funktion 

Overnatningsmuligheder – Den røde Skovhytte, Dehnshytten, Shelterpladsen ved Børne-

haven i samarbejde med spejderne. 

Det skal være muligt for grupper, institutioner og skoler at købe en samlet lejrskolepakke 

med tilhørende undervisningsforløb i samarbejde med Vordingborg kommunes naturvejle-

der, historiske foreninger og/eller spejderne i området. 

Naturen  

Biodiversitet  

Skov, vandløb, overdrev og strandeng: De vekslende biotoper i området giver mulig-

hed for at undersøge plante- og dyrelivet.  

Miljøsikring  
Regnvandsbassiner som en del af naturen. Den globale opvarmning har øget risikoen 

for kraftige regnskyl. Sikringen mod de store regnmængder kræver særlige tiltag, der i 

området ses integreret i landskabet. 

Naturgenopretning 

Genopretning og frilægning af Vintersbøllebækken med henblik på at genoprette bl.a. 

ørredbestanden. 

Kulturen 

Industrivandmøllerne i Vintersbølle (og Stensby) omkring 1800   

Papirfremstilling 

Theisens Papirværk fremstillede papir af klude og gammelt tovværk der blev indsam-

let i området. Processen fra klude til papir undersøges 

Energiproduktion 

Der etableres arbejdende modeller af de forskellige vandhjul (overfald, underfald), så 

der kan måles på energiudnyttelse, eksperimenteres med kraftoverførsel (fra mølle-

hjul til Hollænder). 

Landskabet – vandets kræfter 

Vandets betydning for landskabsdannelse og vandets udnyttelse til mølledrift.  

Handleplan 
1. del 

Etablering af samarbejde mellem projektets interessenter. Udvikling af ”lejrskoleforløb” 

2. del 

Projekt restaurering af Theisens Papirværk 

- projektbeskrivelse 

- restaurering af møllehus med inventar, indretning af den lille lejlighed 

og tørreloft.  

- etablering af mølledam uden ødelæggelse af naturgenopretnin-

gen/møllebækkens løb. 

 

3. del 

Etablering af forsøgsvandhjul, opstilling af kværn, papirmaskiner og retablering af tørre-

loft 

Udarbejdelse af informationsmateriale og undervisningsforløb, der omfatter hele området 

og dets kultur- og naturhistorie.  

Modellen for etablering, restaurering og driften kan i høj grad hente inspiration fra Tadre 

Mølle. 

 
Det var omkring denne idéudvikling, vi iværksatte arrangementer Kend din Skov, 
som vi håber kan blive et årligt tilbagevendende arrangement. Vi glæder os til det 
fortsatte samarbejde. 
 

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

Husk navn og mailadresse på indbetalingerne – det gør registreringen nemmere 

Vi takker vores sponsor Cafax for bidragene til foreningens drift 

Foreningens bestyrelse: 

Formand:     Inga Halldorsdottir, tlf. 51 68 29 82  
Kasserer:    Peter Apel   
Sekretær:    Lars Lyngskov  
Medlemmer:      Jørgen Hansen og Anne-Marie Jacobsen 
Suppleanter:    Rie Hansen og Bente Andersen  


