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Andelslandsbyen Nyvang

Nyhedsbrev nr. 8. marts 2016

Hermed følger det 8. elektronisk nyhedsbrev fra administrationen, som vil blive lagt på ”Frivillig
Forum”, og mailet til laugsformændene til videredistribution blandt laugets medlemmer. Målet med
nyhedsbrevet er at højne det generelle informationsniveau på Nyvang og sikre, at nyheder
kommunikeres ud i organisationen.
.


Personaleforhold.
1) Pr. 1. 4. 2016 har vi ansat Rikke Klith Jensen som vores nye naturvejleder. Rikke
har en meget alsidig baggrund: uddannet agronom, har arbejdet som naturvejleder i
mange år og har sammen med sin mand drevet en gård i en årrække, Vi glæder os
meget til at hun kommer, så vi kan få vores husmandsted til at fremstå i sin allerbedste
skikkelse i sæson 2016. Henrik Bøllingtoft og hans folk har i de seneste måneder haft
travlt med den ud- og indvendige vedligeholdelse af husmandsstedet, så Rikke
overtager et husmandssted i fin form. Rikke bliver også fremover kontaktperson i
forhold til husmandskonelauget og derudover skal hun varetage formidlingen af
forholdet mellem natur og mennesker i Andelstiden overalt på Nyvang, så hun får
travlt.
2) Mette Seir Nicolajsen tiltrådte som formidlingspædagog den 1.3. 2016, og har
allerede sammen med Aase sat fuldt damp under kedlen for at øge aktivitetsniveauet i
Skoletjenesten og udbyde endnu flere forskellige undervisningsforløb til forhåbentligt
rigtigt mange flere skoleklasser allerede fra sæson 2016.
3) Vi er i gang med at ansætte to studenter som tiltræder til sæsonstart 2016. Deres
opgaver bliver at deltage som rollespillere i forbindelse med vores store events, og
som en del af formidlingskorpset i forbindelse med afviklingen af familieaktiviteter fx
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i sommerferien, a la Hr. og Fru Müllers Gymnastikinstitut eller lærer Hansens
atletikaktiviteter, og som undervisere i de planlagte undervisningsforløb i
Skoletjenesten. Studenterne skal derimod ikke deltage i den daglige formidling rundt
omkring i landsbyens huse, endsige erstatte frivillige der gør det. Jeg er blevet gjort
opmærksom på, at der er nogle frivillige, der har fået den opfattelse, men det kan jeg
her på det klareste afvise. Der ligger ingen skjult dagsorden bag ansættelsen af
studenter om gradvist at erstatte de frivilliges formidling overfor publikum. De
frivilliges formidling bliver lige så væsentligt for Nyvangs virksomhed fremover, som
den altid har været. Ansættelsen af studenter viser blot, at vi øger vores familie- og
børneaktivitetstilbud betydeligt i sæson 2016.
4) Mette Stine Iversen, der er ved at tage sig en uddannelse inden for Leisure
Management i Roskilde, er blevet ansat i praktik i Andelslandsbyen Nyvang i et halvt
år, hvor hun skal arbejde med markedsføring og være med til at gennemføre vores nye
sponsorstrategi.



Projekter under udarbejdelse
1) Indretning af Vej og Bromuseet som besøgscenter med billetsalg, butik og
introduktion til andelstiden og- landsbyen er vores nyeste projekt, som netop er
dumpet ned i vores skød – og stort til lykke til os alle sammen med det. Nu skal vi i
gang med at udarbejde planer for indretningen, omlægningen af parkeringspladsen og
overvejelser om de fremtidige adgangsveje til Nyvangs område. Det bliver et
spændende arbejde, som I helt sikkert kommer til at høre meget mere om i den
kommende tid
2) Udbygning af ”butikslængen” med flere butikker, herunder en legetøjsbutik, en el/radiobutik, lægekonsultation (med røntgenrum). Plantegninger over indretningen af de
forskellige butikker, samt et projektbudget er lige på trapperne, så vi kan gå i gang
med at søge de nødvendige fondsmidler. Hvornår vi får svar fra fondene og kan få
ombygningen i kostalden gennemført kan ikke siges nu, men med lidt held kan en
eller flere af de nye butikker åbne i løbet af 2016-sæsonen.
3) Indretning af legetøjsbutik. I de tidligere butikslokaler for ”Peters Radio” indrettes
en legetøjsbutik, som baserer sig på en meget omfattende privatsamling, som vi har
indgået en flerårig samarbejdsaftale om. I butikken er det også meningen, at der skal
forhandles moderne kopier af gammelt legetøj. Det er fortsat vores forhåbning, at den
kan stå klar til sæsonåbning 2016.
4) Frisørbutik. I det første rum til venstre i den røde pavillon, hvor der tidligere var
postkontor, indrettes der en frisørbutik fra 1930´erne. Et nyt frisørlaug er under
opbygning. Det forventes fortsat, at frisørbutikken står klar til sæsonåbning 2016.
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5) Nyt postkontor. For enden af gangen i den røde pavillon sættes der en facade med
vindue og dør, der markerer indgangen til det nye postkontor. Det forventes, at det
reviderede postkontor står klar til sæsonåbning 2016.
6) Den store (for)brugsfest i anledning af Brugsforeningens 150 års jubilæum. I
anledning af 150-året for oprettelsen af den første danske brugsforening i Thisted,
afholder Andelslandsbyen Nyvang den store for(brugs)fest den 4. juni, hvor vi bl.a. får
udarbejdet et særligt forbrugsspil, som vores gæster på dagen og fremover kan tage
del i under besøg. Der arbejdes på at tilvejebringe eksterne fondsmidler til at
finansiere denne ekstraordinære begivenhed.
7) De historiske dage. Andelslandsbyen Nyvang deltager med en stand på den
historiske fagmesse i Øksnehallen i København den 9. og 10. april. Vores tema er
besættelsesårene, og vi kommer med tyskere, der besætter pladsen foran Øksnehallen
den 9. april, på vores stand serverer vi en besættelsestidsopskrift som smagsprøve for
gæsterne: måge i karry o g på den store scene har jeg en diskussion med historikeren
Claus Bundgaard om, hvor langt man kan gå med levendegørelse i forhold til
besættelsestiden. Vi håber, at Nyvang kan få stor pressedækning i den weekend som
en optakt til, at vi sammen med kommunikationsbureauet Grønbeck laver en målrettet
presseindsats for at markedsføre såvel Besættelsesweekenden som Farlig Ungdom på
nationalt plan og særligt i hovedstadsområdet.
8) Besættelsesarrangementet er indstillet til Historiske Dages Formidlingspris.
Arrangementet er sammen med 9 andre indstillet til årets formidlingspris, som uddeles
på messen Historiske Dage. Det er i sig selv en flot markering af, at Nyvangs
aktiviteter værdsættes – også i historiske fagkredse og det er en kæmpe cadeau til
Benjamin, der er idemanden bag projektet, og til alle der deltager i at gøre denne
weekend til noget specielt. Vi krydser fingre for, at vi vinder prisen.
9) Deltagelse i Græsted Veterantræf. Andelslandsbyen Nyvang planlægger at deltage i
Græsted Veterantræf i Pinsen 2016, efter opfordring fra arrangørerne i Græsted.
Forberedelserne til Nyvangs deltagelse er i fuld gang. Gert fra PR-lauget samler
deltagere fra så mange laug som overhovedet muligt. Vi skal gerne have en fyldig
repræsentation på markedet, hvor der på tre dage kommer ca. 30.000 besøgende. I
Pinsen afholdes der også en lokal festival SKVULP i Holbæk, og sent har vi også fået
en henvendelse om Nyvangs deltagelse her, og her må vi se, hvad vi kan gøre.
10) Deltagelse i Roskilde Dyrskue. Nyvang deltager som sidste år med en stand på
Roskilde Dyrskue 3-5. juni. Jette Graves er tovholder på projektet.


Workshops om historisk levendegørelse af rollespillere/skuespillere for Nyvangs
ansatte og frivillige.
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Vi er midt afviklingen af workshops om historisk levendegørelse, og vil benytte
lejligheden til at takke for den store interesse, som rigtig mange frivillige har udvist
for at deltage. Jeg ved, at I på disse workshops møder mange nye synspunkter, nogle
som I ikke nødvendigvis er enige i (og som jeg i øvrigt heller ikke altid er fuldstændig
enig i) og nogle er friske på at prøve at kaste sig ud i rollespillets sjove, men også
nogen gange lidt grænseoverskridende disciplin. Målet med disse workshops er, at vi,
der deltagere, sammen udforsker mulighederne og faldgruberne ved historisk
levendegørelse, som kan danne et fundament får det fortsatte arbejde med at gøre
vores formidling i Nyvang endnu bedre. Det er derimod ikke hensigten med de
workshops, at alle frivillige, der formidler i Nyvang, fremover skal formidle i
rollespil. Rundt om i husene skal i fortsat formidle om historien og have den gode
dialog med gæsterne – men forhåbentligt har mange af jer fået nogle nye værktøjer,
som kan benyttes i jeres formidling. Vi evaluerer sammen med deltagerne
kursusforløbet ved afslutningen.




Generalforsamlingen 9. april. Ved en fejl står der i indbydelsen til generalforsamlingen, at
der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Der er kun tre på valg. De opførte navne er
rigtige.
Rundvisning i Andelslandsbyen Nyvang fredag den 15. april 15-17. Som noget nyt
inviteres alle til at få en introduktion til sæson 2016 og de nye butikker og aktiviteter, der vil
være i Nyvang dagen før åbningen fredag den 15. april kl. 14-16. Mødested; foran
hovedbygningen og vi slutter i Vej & Bro Museet, hvor der også vil blive tid til en god snak.

I ønskes alle en rigtig god påske og jeg glæder mig til samarbejdet i den nye sæson 2016, som vi
alle sammen skal medvirke til at gøre endnu bedre for vores publikum.

De bedste hilsener
Keld Grinder-Hansen

