
  
 
 
 
 

 

Sommerens og efterårets arrangementer 2019: 

Søndag d. 30. 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 og 
4. aug. kl. 14-16  

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

Søndag, den 18. au-
gust, kl. 10 

Vandrefestivallen Sjælland, Møn og Lolland Falster.  

Lokalhistorisk forening har arrangeret en tur fra Vintersbølle 
ældrecenter ved shelterpladsen til Beværterhuset.  

Mandag, den 26. 
aug. kl.18.00 

v. gadekæret 

Kulturaften 
Gåtur i Vintersbølle. Anne-Marie Jacobsen og Lars Lyngskov 
deler ud af deres store viden om mennesker og huse i Nyråd. 
Turen begynder kl. 18.00 Mødested ved gadekæret i Nyråd 

Mandag, den 
30.sept. kl. 19.00 

Kulturaften 

Med Røde Kors i Malawi ved Arne Holdensen 

Søndag, den 13. 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 28. 
okt. kl. 19.00 

Kulturaften 

Lørdag, den 23. nov. 
kl. 13.00-15.00 

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

Mandag, den 
25.nov. kl. 19.00 

Kulturaften  

Da vi ikke udsender opkrævninger om kontingent minder vi om at: 
Kontingent kr. 100,00 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 2019 

Foreningsudflugten blev i år tirsdag, den 
28. maj. Den gik til St. Heddinge og Bo-
eslunde. Fra turen melder Bente: 
”Vi havde en dejlig udflugt til St. Hed-
dinge kirke med en spændende guide. 
Platten på Højeruplund traktørsted 
gjorde alle mætte. Der var tid til et be-
søg i det, der er tilbage af Højerup 
gamle Kirke. Nogle var heldige at se et 
smukt brudepar, der lige var blevet viet, 
og kunne gå på hvide rosenblade i kir-
ken, hvorfra der er en skøn udsigt til 

Stevns klint.  
Stevns fyr stillede med 3 guider. Vi blev vist fyrtårnet, fyrmesterboligen og observations-
stedet. Der var stor interesse. Så vi blev næsten 45 min forsinkede til koldkrigsmuseet, 
hvor der var borde og bænke til vores medbragte kaffe og kage. Vi havde lige fået skæn-
ket, da vi blev bedt om at forlade pladsen omgående. Der skulle låses af. Så det gik rimelig 
hurtigt med at pakke sammen og køre til Boesdal Kalkbrud.  
Her blev kaffe og kage pakket ud igen og frugt serveret. Så kunne vi grine lidt af det. Gitte 
havde sørget for en kode til bommen, så vi kunne køre derned. Imponerende sted. Vejret 
var med os hele dagen. En dejlig vellykket udflugt pr. 2019.” 
I august står den på flere vandreture. En tur den 18. august i samarbejde med vandrefesti-
valen – hold øje med vores hjemmeside for turbeskrivelse samt vandrefestivalens hjem-
meside (www.vandrefestival.dk ), og en tur mandag den 26. august. Dette er vores sæd-
vanlige mandagsaften, men vi begynder turen ved Gadekæret kl. 18.00 og ikke på skolen, 
som vi plejer. Lars Lyngskov og Anne-Marie Jakobsen vil guide, og der vil være kaffe og 
kage på turen. 

 
Bestyrelsen  

 

Frimærke 

Til 

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


Med Røde Kors til Malawi - den 30. sept., kl. 19.00. 

Arne Holdensen var i maj måned i år 
på rejse i Malawi med Røde Kors. Ma-
lawi er et af verdens aller fattigste 
lande og i år ramt af 3 naturfænome-
ner som har drevet befolkningsgrup-
per på flugt, ødelagt huse og høsten. 
Siden 1984 har Røde Kors i Danmark 
været engageret i landet med dels 
hjælpearbejde, men også udviklingsar-
bejde. 
”Rejsens formål var at studere udvik-
lingsarbejdet i 2 distrikter i det sydlige 
Malawi.  
Vi besøgte landsbyer, hvor Røde Kors frivillige var med til at højne hygiejnen bl.a. ved byg-
ning af toiletter, ”baderum” og simple vaskefaciliteter. Vi så en renovering af et vandfor-
syningsanlæg til glæde for 8000 mennesker. Vi besøgte en mødregruppe, som hjalp piger, 
der var nået menstruationsalderen og derfor i stor risiko for at droppe ud af skolen. Vi be-
søgte en landsby, som var forladt efter den store tyfon Idai og beboernes midlertidige 
shelters og den nye by. Vi besøgte en børnehave med 270 børn og drevet af 20 frivillige, 
som sørgede for at de fik et måltid mad og sikkerhed, mens mor var i marken og far ude at 
arbejde – måske i udlandet. 
Jeg besøgte landet for 40 år siden og så kun meget lidt udvikling ude i de svært tilgænge-
lige områder, vi besøgte. 
Selv om alt efter vores normer synes fattigt og trøstesløst, mødte vi en stor livsglæde og 
taknemmelighed over den hjælp som kom. Sang og dans er et vigtigt element i dagligda-
gen også i sundhedsformidlingen. 
Levealderen er øget med 60% og børnedødeligheden faldet, så der er stadig Hope for 
those in need,” fortæller Arne Holdensen.  
Kom og hør mere om rejsen, om Malawi og om hjælpearbejdet og arbejdet som frivillig.   
Planer om en ny bog – reserver dagen allerede nu 

Foreningsinfo – 20 år i 2020 

Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd har 20-års jubilæum i august 2020. I den an-

ledning har foreningen et ønske om at udgive en bog med titlen: Fortællinger fra Nyråd. 

Bogen vil blive en fortsættelse af den tidligere udgivelse: Fortællinger fra Vintersbølle, ud-

givet i 2010. 

 

Målet med Fortællinger fra Nyråd er at  

- bidrage til den lokale historiefortælling,  
- give inspiration til skolernes undervisning i lokalhistorien,  
- give tilflyttere til området kendskab til det lokalområde, de bliver del af. 

Udgivelsen skal ses i lyset, af at foreningens formål er: 

- at udbrede kendskabet til Vintersbølle og Nyråds historie 
- at bevare væverhuset/beværterhuset i Vintersbølle Skov samt gøre det tilgænge-

ligt for grupper med interesse i egnens historie og natur. 

En stor del af foreningens formidlingsarbejde fokuserer på den levende, personlige fortæl-

ling. Vi ønsker at samle disse mange mundtlige fortællinger og understøtte den fortælletra-

dition, der efterhånden er skabt, med udgivelse af Fortællinger fra Nyråd. Foreningen øn-

sker derfor at fortsætte nedskrivningen af fortællinger, som de er kommet os for øre.  

Vi har besluttet os for at anmode medlemmer, venner og lokale virksomheder om støtte til 

trykning af bogen. Støt det gode formål på konto – 0040-4380 781 382 

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 Gun-
hild eller Gitte (se oplysninger på vores hjemmeside) 
 
Hvis du modtager dette nyhedsbrev med posten, betyder det, at vi ikke har din mail-
adresse. Du kan få nyhedsbrevet på din mail, hvis du sender os en kort besked med dit 
navn til: nyraad@vinterhistorie.dk  

 

Foreningens bestyrelse: 

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

mailto:nyraad@vinterhistorie.dk

