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Sommerens og efterårets arrangementer 2018:
Søndag d. 24. juni
kl. 14-16
Alle søndage i juli og
den 5. august
kl. 14-16
Mandag, den 27.
aug. kl.19.00
Mandag, den
24.sept. kl. 19.00
Søndag, den 14. okt.
kl. 13-16
Mandag, den 29.
okt. kl. 19.00
Lørdag, den 24. nov.
kl. 13.00-15.00

Høslet ved Beværterhuset
Kom og hjælp os med at slå engen ned mod bækken til glæde
for flora og fauna

Søndagsåbent i Beværterhuset
Nyd kaffe og kage i vores skønne skov.

Kulturaften
Vi tager til Kattebjerg – guide: Olav Foged Olsen
Mødested ved skolen eller Ved Røstofte Maskiner A/S

Kulturaften
Kend din skov/Løvfaldsåbent i Beværterhuset
Kend din skov arrangeret i samarbejde med andre foreninger
og spejdere i skoven – følg med på opslag

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

Mandag, den
Kulturaften
26.nov. kl. 19.00
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

Nyhedsbrev juni 2018.
I denne tørre tid er det altid med undren, man tænker på den regnvåde vinter og forårets
snestorme. Ikke desto mindre har det første halvår budt på flere fine foredrag, men desværre også et par aflysninger.
Året begyndte med Niels Christensens
fortælling om en barndom og opvækst
på Vintersbølle Strand, hvor hans far i
en lang årrække var ansat som inspektør. Børnehospitalet blev opført i slutningen af 1930´erne af Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse.
I februar havde vi besøg af Aage P Skov,
der fortalte om et liv i rejsebranchen og
et liv med fokus på biler – måske især de hurtige.
Generalforsamlingen bød på valg af et nyt medlem af bestyrelsen. Peter Apel, der har været vores kasserer i mange år, valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi siger tak til
Peter for at holde styr på finanserne igennem de mange år. Afløser som kasserer er Inga
Halldorsdottir. På Peters plads i bestyrelsen sagde Birgitte Jacobsen tak til valg. Birgitte er
desuden bindeled til spejderne, der har stor betydning for samarbejdet omkring Vintersbølle Skov. Vi glæder os til at have Birgitte i bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog endvidere, at fra 2019 bliver kontingentet kr. 100,- pr. husstand.
Den 9. april igangsatte vi et nyt samarbejde med Historisk samfund for Præstø Amt og
Vordingborg Lokalhistorisk Forening. Vi fik besøg af Jes Fabricius Møller, som er medforfatter til bind 2 i Historien om Danmark. Nutiden giver altid en nyfortolkning af historien.
Det var interessant at høre om de diskussioner denne nyfortolkning gav anledning til. Vi
ser frem til det fortsatte samarbejde, der måske kan give os et bredere syn på lokalhistorien.
Foreningens grønne tur i marts måtte aflyses på grund af regn, mens junis udflugt til Roskilde blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Vi håber at begge udflugter kan gennemføres i fremtiden.

Bestyrelsen

Tur til Kattebjerget den 27. august 2018 kl. 19.00.
Hvad er Kattebjerget?
Sydsjælland er begunstiget
af mange spændende og
smukke lokaliteter. En af
disse er det lidt upåagtede
og privatfredede Kattebjerg
i Røstofte.
Her er både arkæologi
(gravplads), botanik (ca.80
forskellige planter) og geologi (aflejret i indlandsisen)
samlet i et spændende kulturhistorisk element i landskabet.
Søger man i en radius på ca. 2. km rundt om Kattebjerg har landskabet desuden rummet:
Helligkilde, ”kongehuset”, danekræ, ”paradisets have” og naturgas. Alt dette bliver fremvist eller/og forklaret ved arrangementet.
Olav Foged bor på slægtsgården Bøgebjerggård i Røstofte. Gården har været en af de største landbrug i området, og den har været i familiens eje siden Olav Fogeds oldefar overtog
gården i 1895. Jorden er nu bortforpagtet, men Kattebjerget er stadig et yndet sted.
Kattebjerget har haft betydning på forskellige måder gennem tiden. I fortiden som begravelsesplads i bronze- og jernalderen. Der er fundet flere skeletter, lerkar og glasperler.
Fundene peger mod handelsforbindelser og indvandringer fra fortiden. Bjerget har også
været brugt til gravning af grus, som bolig for digesvaler i skrænterne, men den store
planterigdom og -variation er et af bjerget særlige kendetegn.
Bjerget ligger nu som et smukt helle i landbrugslandet. Kom og oplev dette fantastiske
sted.

Persondataforordningen – kommer det os ved?
Ja, den har vi som forening måttet forholde os til. Vi skal derfor oplyse dig om flg.:
Ved din indbetaling af kontingent eller sponsorat til Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd har du samtidig oplyst dit navn, adresse, og evt. e-mailadresse.
Disse oplysningerne bruger foreningen til;
• registrering i foreningens bilagsregnskab,
• opdatering af foreningens medlemsliste,
• indkaldelse til den årlige generalforsamling,
• udsendelse af nyhedsbreve og eventuelle tilbud om aktiviteter, der vedrører foreningen.

Ønsker du, at dine oplysninger (ud over dit navn) ikke er registreret på foreningens medlemsliste og dermed ikke at modtage post fra os, kan du skrive til kassereren på foreningens e-mailadresse, og dine oplysninger vil blive slettet.

Foreningsinfo
Kulturaftner
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 Facebook.
Til alle kulturaftner serveres kaffe/te
og kage til kr. 20,00. Alle vores arrangementer er åbne for alle.

Frivillig
Ønsker du at være frivillig i foreningen, så har du mulighed for at
• Deltage i blegeaktiviteter.
Du kommer med ud på markeder og frilandsmuseer sammen med ”hørfolkene”
fra Køng Museum
• Blive vært ved arrangementer i Beværterhuset.
Vi holder åbent hus, hvor værter dels sørger for servering af kaffe og kage, men
også deltager i lokalhistoriske snakke med gæsterne.
• Være aktiv ved høslet på engen ved Beværterhuset
• Hjælpe med til vedligeholdelse af huset
Skriv til os enten via e-mail, via kontaktformularen på vores hjemmeside eller ring til Gunhild eller Gitte (se oplysninger på vores hjemmeside)

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlemmer:
Suppleanter:

Anne-Marie Jacobsen
Inga Halldorsdottir
Lars Lyngskov
Jørgen Hansen og Birgitte Jacobsen
Rie Hansen og Bente Andersen

