
  
 
 
 
 
 

Sommerens og efterårets arrangementer 2017: 

Søndag d. 25. juni 
kl. 14-16 

Høslet ved Beværterhuset 
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.  

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

Nyråd-Natten – se særligt opslag.  

Mandag, den 28. 
aug. kl.19.00 

Kulturaften 
Tidl. Kulturdirektør Klaus Michael Jensen fortæller om sin cy-

kelrejse i Sydamerika 

Lørdag, den 2. sep-
tember, kl. 13-16 

Grøn tur til Kulsbjerg 
Guide tidl. Naturchef Flemming Kruse 

Mandag, den 
25.sept. kl. 19.00 

Kulturaften 

Dorte Wille-Jørgensen: Arkæologi i Vordingborg 

Søndag, den 15. okt. 
kl. 13-16 

Kend din skov/Løvfaldsåbent i Beværterhuset 
Kend din skov arrangeret i samarbejde med andre foreninger 

og spejdere i skoven – følg med på opslag 

Mandag, den 30. 
okt. kl. 19.00 

Kulturaften 
Sognepræst for Vor Frue i Vordingborg, Søren Schiøler Linck 

om revyskuespilleren Valdemar Schiøler Linck  

Lørdag, den 25. nov. 
kl. 13.00-15.00 

Juleåbent i Beværterhuset 
Hyggelig eftermiddag med julerier med skovens materialer – 
gløgg og æbleskiver. 

Mandag, den 
27.nov. kl. 19.00 

Kulturaften  
Tidl. arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet Erik Gøbel fortæl-
ler om forbindelserne mellem Ryberg, De vestindiske øer og 
afskaffelse af slavehandlen. 
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Nyhedsbrev juni 2017.  

Nu er sommeren ved at være i fuld gang og traditionen tro følger status på forårets 
arrangementer, ture og udflugter. Vi er jo som bekendt en aktiv forening, hvor 
mange hjælper med at få alle aktiviteterne til at blive fornøjelige og hyggelige. Stor 
tak for det. 
Året begyndte med, at Helene Thiesen fortalte om de 5-9-årige børn, der af det 
danske kolonistyre i 1950-erne blev sendt til Danmark i familiepleje. Formålet var, 
at de grønlandske børn skulle lære dansk og herefter vende tilbage til Grønland, 
for at medvirke til udbredelse af en tosproget skole. Forsøget havde store konse-
kvenser for de flyttede børn.  
Helene Thiesen var et af de flyttede børn. Hun har i sit voksne liv arbejdet i Vor-
dingborg kommune som institutionsleder, bistandsværge og patientrådgiver. Det 
var en rigtig spændende aften med en rystende fortælling. 

2017 er de runde dages år: Reformationens 500-års 
dag, Dronningens guldbryllup,  100-året for salget af De 
dansk Vestindiske Øer, og Lise Nørgaards 100-års fød-
selsdag. Ikke alle disse dage medfører et foredrag i Lo-
kalhistorisk Forening – vi får desværre ikke besøg af 
Lise Nørgaard og heller ikke af hendes Kgl. Højhed, men 
i april fik vi besøg af sognepræst i Mern, Alex Mark 
Knudsen. Han fortalte om en af hovedpersonerne i re-
formationen i Tyskland, Martin Luther.  
I Danmark fulgte reformationen i hælene på Grevens fejde i 1533-36. En af de sid-
ste borgerkrige i Danmark. Hvis man er interesseret i at udbygge sin viden om em-
net, kan www.danmarkshistorien.dk anbefales.  
Vi takker for et inspirerende forår og glæder os endnu engang til et spændende 
efterår. 

Bestyrelsen  

 

Frimærke 

Til 
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De dansk Vestindiske Øer 

Hvilken betydning havde disse øer for udviklingen i Sydsjælland og i Nyråd? 
Dette spørgsmål blev vi mødt af, da mindehøjtidelighederne på grund af salget af 
De dansk Vestindiske Øer til USA var på sit højeste i begyndelsen af året.  
Hvad kom dette salg, slaveriet, sukkerproduktionen, rom, kolonitiden – ja alle 
1700-tallets tunge spørgsmål – hvad kom det da os ved? Det var jo ikke hér! 
Vi gik i gang med at undersøge, om ikke vi kendte nogen, der kunne gøre os klo-
gere – altså under devisen Ring en ven – var vi så heldige at komme i kontakt med 
en førende ekspert på området: Erik Gøbel fra Rigsarkivet. 
I november får vi så besøg af Erik Gøbel, nu pensioneret forsker fra Rigsarkivet. 
Han har fået tid til at komme og fortælle om den efterspurgte sammenhæng, og 
om historien i almindelighed.  
Rigsarkivet har lagt samtlige dokumenter (1 km) fra tiden i Vestindien på deres 
hjemmeside. Der er meget interessant læsning: https://www.sa.dk/danmarkshi-
storien/dansk-vestindien  
I den sidste halvdel af 1700-tallet 
var en stor investor i Sydsjælland 
Niels Ryberg. Han grundlagde lin-
nedfabrikken i Køng, der havde en 
afdeling til blegning i Vintersbølle 
og siden det store væveri ved Ble-
gen i Vintersbølle Skov. 
Historien om Niels Ryberg (1725-
1804) fik Køng Museum omsat til 
en tegneserie, der fortæller Ry-
bergs personlige historie fra bondedreng til finansfyrste. Denne kan læses på 
Køng museums hjemmeside: http://www.koengmuseum.dk/?page_id=1113  
Her fortælles den personlige historie, der udvikler sig på baggrund af en tidsepo-
kes særlige forhold. Her smelter den store historie om konger, magt, økonomi 
sammen med den lille historie, hvor den enkelte bondedreng forandrer sin situa-
tion. 
I tegneserien beskriver en lille del, hvordan Niels Ryberg blev så velhavende, at 
han havde mulighed for at købe et landområde omkring Køng og etablere en lin-
nedfabrik. Det er denne del af Rybergs historie, vi fokuserer på. 
Vi glæder os til at få udfoldet denne del af historien i november. 
 

Status på Theisens  

Dem, der følger arbejdet på Theisens Papirværk, har måske set stor aktivitet på 
stedet. Støtteforeningen har været så heldige at få tilskud fra Velux-fonden, kr. 
60.000, og fra Vordingborg kommune, kr. 19.000, til opsætning af skurvogn, etab-
lering af multtoilet og indkøb af værktøj. 
Vi fejrer dette tilskud og en stor hjælp fra en lokal entreprenør, der stillede med 
en lille rendegraver og hjalp med at rydde plads til skurvognen. 
Hveranden fredag mødes arbejdsholdet – og det er utroligt, hvad der bliver lavet. 
Følg med i skoven, på Facebook eller kom på maillisten. Hvis du vil være medlem 
af støtteforeningen 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. 

Foreningsinfo 

Alle kulturaftner afholdes på Kulsbjerg Skoles Nyråd Afd. på Bakkebøllevej 6 i 
samlingssalen (tidligere Vintersbølle Skole). Information om vores aktiviteter kan 
findes på foreningens hjemmeside: www.vinterhistorie.dk eller find os på Face-
book. 
Til alle kulturaftner serveres kaffe/te og kage til kr. 10,00. Alle vores arrangemen-
ter er åbne for alle.  
 
Da vi ikke udsender opkrævninger om kontingent minder vi om at: 

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 

 

Foreningens bestyrelse: 

Formand:     Anne-Marie Jacobsen  
Kasserer:    Peter Apel   
Sekretær:    Lars Lyngskov  
Medlemmer:      Jørgen Hansen og Inga Halldorsdottir  
Suppleanter:    Rie Hansen og Bente Andersen  
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