
 

 

 

 

 

Forårets og sommerens arrangementer 2018: 

Mandag d. 29. jan. 
Kl. 19.00 

Kulturaften 
Niels Christensen fortæller om Børnehospitalet Vin-
tersbølle 

Mandag d. 26. feb. 
kl. 19.00 

Kulturaften 
Aage P. Skov – 3 x 20 gode år + bl.a. om barndommen 
på Møn, rejser og meget, meget andet. 

Mandag d. 19. marts 
kl. 19.00 

Generalforsamling 

Mandag d. 30. april 
kl. 19.00 

Kulturaften 
Hørekonsulent Berit Møllevang Nielsen 

Søndag d. 20. maj kl.  
9.00-11.00 

Pinseåbent i Beværterhuset 
Vi mødes til morgenkaffe og -brød 

Mandag d. 28. maj 
kl. 19.00 

Kulturaften 
Vi går til Kong Valdemars Plads; kaffe i Beværterhuset 

Søndag d. 1. juli kl. 
14-16 

Høslet i Beværterhuset 
Kom og hjælp os med at slå engen ned mod bækken til 
glæde for flora og fauna. Vi slår med le. 

Alle søndage i juli og 
søndag d. 5. august 

Søndagsåbent i Beværterhuset 
Kom til kaffe og kage med en god lokalhistorisk snak. 

Vi sender ikke opkrævning ud, men du kan betale for 2018 via netbank ef-

ter nytår eller på møderne. Kontingent kr. 75,00 pr. husstand. 

Indbetaling til konto: 0040-6874516528. 

Tak til 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 december 2017 

Så er endnu et år er gået med høj akti-

vitet i foreningen. For blot at runde op 

på efteråret har dette budt på: Aktivi-

teter i skoven med NyrådNatten i au-

gust og Kend din skov i oktober. Her-

udover havde vi vores grønne tur til 

Kulsbjerg, hvor Flemming Kruse for-

talte – og hvor blommerne var modne!  

I år lå vores juleåbent samme lørdag som Jul på torvet. Vi satser på en bedre koor-

dinering næste år, så vi kan fastholde traditionen med lørdag i weekenden før 1. 

søndag i advent.  

Den sidste mandag i hver måned holder vi vores Kulturaftener. Programmet i år 

var tæt pakket, hvor tidl. kulturdirektør Klaus Michael Jensen fortalte om sin fan-

tastiske cykeltur gennem Sydamerika, tidl. museumsinspektør Dorte Wille-Jørgen-

sen fortalte om arkæologien og dens udfordringer i Vordingborg og Sydsjælland, 

sognepræst Søren Schiøler Linck kunne fortælle om revyskuespilleren Valdemar 

Schiøler Linck og sidst, men ikke mindst, tidl. arkivar og seniorforsker ved Rigsarki-

vet, Erik Gøbel, der kunne fortælle om forbindelserne mellem Ryberg, de danske 

købmænd og slavehandlen på De vestindiske Øer.  

Vi glæder os til at se jer alle til forårets arrangementer og sommeren i Beværter-

huset. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Stor tak for jeres evige 

engagement i foreningens aktiviteter. 

Bestyrelsen  
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Status omkring Theisens Papirværk. 
Det er nu ca. tre år siden vi stiftede den Selvejende Institution Theisens Papirværk, 

med henblik på at redde og bevare den gamle møllebygning og beskrive historien 

om papirproduktion samt naturen omkring den. De første år gik primært med at 

sikre bygningen mod yderligere forfald, rydde op, foretage opmåling af bygningen, 

som skal danne grundlag for den videre projektering, samt ikke mindst søge fonde, 

om økonomisk bidrag til projektets gennemførelse. Sidstnævnte dog med noget 

begrænset succes. Til gengæld modtog vi Museumsforeningens pris på kr. 5.000 i 

2016. Det hjalp os meget med at komme i gang med at anskaffe fornødent værktøj.  

Arkivundersøgelserne anses for at være ført så langt som muligt med gode oplys-

ninger som resultat. Vi kan nu periodisere møllens historie: 1800-33: hørmølle, 

1833-76: papirmølle (med tørrelade); 1876-ca. 1900: kornmølle. Der er fundet hidtil 

ukendte kort, der viser mølledammens udstrækning, som ikke ses på andre kort.  

I 2017 har der så åbnet sig mulighed for at komme videre i forløbet. Arbejdsgruppen 

fik i starten af året en aftale i stand med forsikringsselskabet om at blive honoreret 

for at rydde brandtomten fra boligen ved siden af, som nedbrændte i 2007. Herfra 

fik man så murbrokkerne, som kunne danne ballast for en vendeplads vest for møl-

lebygningen, og da gruppen samtidig kom i kontakt med entreprenør Peter Larsen 

i Lundby, der dels havde lige den opholds- og værktøjscontainer, som vi havde be-

hov for og samtidig har været en stor hjælp med vejledning, gravearbejde og bort-

skaffelse af affaldsmaterialer, har området virkelig ændret sig til det bedre.   

Dette har kunnet lade sig gøre, idet Støtteforeningen i april modtog kr. 60.000 fra 

Velux Fonden til anerkendelse for aktive ældres indsats i en moden alder. Desuden 

modtog vi kr. 19.000 fra Frivilligpuljen i Vordingborg Kommune, der skal anvendes 

til et muldtoilet, der i øjeblikket søges tilladelse til at opføre. Når dette er opstillet, 

vil der kunne gennemføres de første undervisningsforløb på stedet.  

I oktober måned modtog vi – på betingelse af at vi fra anden side kan fremskaffe 

den resterende del -  fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden kr. 100.000, som vi 

havde søgt til projekteringen.  Det har endvidere lunet, at tegnestuen Arp og Niel-

sen har doneret en generator, kaffemaskine og gasvarmeovn til opholdscontainer 

– ”arbejdsvogn”. Alt dette gør ikke at møllen er restaureret – for der er meget lang  

 

 

vej endnu – men åbner mulighederne for yderligere fondsdonationer og ikke 

mindst, at arbejdsdagene for gruppen bliver langt mere komfortable.  

Det er efterhånden også en tradition, at der på arbejdsdagene (typisk fredage i ulige 

uger) kommer personer og bidrager med fortællinger om datidens beboere og Sjæl-

landske har skrevet flere stort opsatte artikler, TV-Syd har bragt et par udsendelser. 

Dette er alt sammen med til at bekræfte, at der er en markant lokal interesse for 

sagen. Alle er velkomne til at lægge deres vej forbi på arbejdsdagene – både hvis 

man vil give en hjælpende hånd, men også for at høre historien om papirværket og 

arbejdet med at få restaureringsprojektet i gang.  

Medlem af støtteforeningen 
Du kan følge arbejdet med Theisens Papirværk på Facebook eller blive medlem af 

støtteforeningen og få nyhedsbrev efter hver arbejdsfredag. Du bliver medlem ved 

at indbetale kontingent, der er fastsat til kr. 100,- pr. medlem. Beløbet kan indbe-

tales til konto 6140-4215529. Frivillige bidrag modtages også. Arbejdsholdet og 

støtteforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer i Lokalhistorisk Forening for 

Vintersbølle/Nyråd en glædelig jul og et godt nytår. 

Foreningsinfo  
Alle kulturaftner afholdes på Kulsbjerg Skoles Nyråd Afd. på Bakkebøllevej 6 i sam-

lingssalen (tidligere Vintersbølle Skole). Information om vores aktiviteter kan fin-

des på foreningens hjemmeside: www.vinterhistorie.dk eller find os på Facebook. 

Til alle kulturaftner serveres kaffe/te og kage til kr. 10,00. Alle vores arrangemen-

ter er åbne for alle.  

 

Bestyrelse 
Formand: Anne-Marie Jacobsen   tlf. 2073 7728 

Kasserer: Peter Apel indtil 31.12. herefter Inga Halldorsdottir 

Sekretær: Lars Lyngskov 

Medlemmer: Jørgen Hansen, Peter Apel og Inga Halldorsdottir  

Suppleanter: Rie Hansen og Bente Andersen  

http://www.vinterhistorie.dk/

