Nyt fra direktør og formand medio juni 2020
Allerførst vil vi ønske alle en god sommer. De seneste dage har solen skinnet fra en skyfri
himmel og givet masser af varme, men det har bestemt ikke forhindret, at der er arbejdet
flittigt rundt omkring i Nyvang. Det er bestemt ikke nogen ”varm tid”, som vi lever i.
Udsættelse af åbning grundet restriktioner, sætter sine spor, hvilket vil fremgå senere.
Nyt logo
Som I alle formentlig har set, så har vi fået et nyt logo i stedet for det gamle. Samtidig har
vi kørt ordet ”Andelslandsbyen” lidt mere i baggrunden i forhold til oplevelsescenter. Det
skyldes, at vi igennem lang tid er gjort opmærksom på af folk uden for Holbæk, at mange
tror, at Andelslandsbyen er en boligforening, og ofte har telefonen ringet om borgere, der
godt vil skrives op til en lejlighed i foreningen!
Ordet Andelslandsbyen indgår stadig i logoet, men det er knapt så fremherskende som
tidligere. Det handler om at gøre os mere synlige for gæster uden for Holbæk, og det
prøver vi så nu med denne ændring sammen med mange andre tiltag, men selve
grundideen ændres der naturligvis ikke på.
Flot åbning
Vi åbnede som bekendt den 9. juni, men den officielle åbning var udskudt til den 18. juni,
hvor vi fik besøg af Holbæks borgmester Christina K. Hansen, direktør Lars Petterson fra
Sparekassen Sjælland/Fyn, Gunilla Svensmark Sygeplejemuseet og endelig
kulturudvalgsformand Ole Hansen.
Derudover var mange frivillige til stede, og ikke mindst mange af dem, der har ydet en
formidabel indsats for at gøre de nye forretninger og damptromleudstilingen færdig.
Der var ikke annonceret med arrangementet, da vi fortsat er underlagt begrænsninger om
antallet af forsamlede på en gang, men mange havde fundet vej til åbningen.
Der blev sagt mange pæne ord, og der blev fortalt flere anekdoter, og der blev sendt
mange pæne ord i retning af personale og vores mange frivillige.
Covid-19
Sygdommen hærger stadigvæk, selv om det virker som om, at den er under kontrol. Vi fik
dog en grim forskrækkelse og samtidig en reminder om, at vi fortsat skal passe på, da der
var mistanke om, at en medarbejder var smittet.
Det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet, og mistanken førte til, at mange frivillige og
alle medarbejdere blev testet. Heldigvis blev alle ”frikendt” for at have Corona.
Det er meget vigtigt at følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand,
og vaske og spritte hænder så ofte som muligt.

Det går fint med at vores gæster holder afstand og retter sig efter reglerne om adgang til
vores huse, og det skal vi bare blive ved med at overholde alle sammen, og komme med
høflige henstillinger, hvis nogen glemmer forholdsreglerne.
Hvis man skulle være så uheldig, så man bliver smittet, så er det vigtigt med det samme at
oplyse det til sin laugsformand, der tager fat i Nyvangs ledelse, der vurderer hvilke tiltag,
der skal sættes i værk her og nu.
Begrænsninger i vores aktiviteter
Der er sendt en mail ud til alle om, at vi må ændre på indholdet i nogle af vores aktiviteter
efter sommerferien. Det er meget ærgerligt, og det kommer til at koste os mange penge,
men der er ikke noget at gøre ved det. Reglerne skal naturligvis holdes. Vi må håbe, at der
ændres på reglerne inden længe, så vi kan åbne lidt mere op for aktiviteterne. Det har stor
betydning for vores økonomi.
Gratis adgang for børn og voksne til halv pris i sommerferien.
Christiansborg har bestemt, at unge under 18 år skal have gratis adgang til bl.a. Nyvang i
sommerferien. Voksne kan komme ind for halv pris. Alt sammen i et forsøg på at skabe
mere liv på forskellige attraktioner i sommerens løb.
Det bliver spændende at se, om nedsættelsen af prisen har den ønskede virkning. Vi
bliver naturligvis kompenseret for den manglende indtægt.
Personaleforhold
Lige i begyndelsen af juli siger vi farvel til Michael Røtkenen, der har sagt sin stilling op
som leder af teknisk afdeling. Michael har gjort en formidabel indsats under sin
ansættelse, hvor der er taget fat om mange opgaver, og hvor han har haft et godt tag i de
unge, som Holbæk Kommune har sendt til Nyvang, som sit ansvarsområde.
Der skal lyde en stor tak til Michael for hans tid på Nyvang. Vi ønsker ham alt mulig held
og lykke i fremtiden.
Der er ansat en ny medarbejder i stedet for Michael fra 1. august, men det fortæller vi om i
et senere nyhedsbrev. I juli varetages de opgaverne i Teknisk afdeling af Henrik Truesen.
Tak for indsatsen
På trods af alle vores forskellige udfordringer, så skal der lyde en stor tak for indsatsen til
vores mange frivillige. Nyvang har aldrig taget sig flottere ud end i år, hvor der er malet
huse, bænke og alt muligt andet. Det skal I have mange tak for. Vi har allerede nu fået
mange rosende tilkendegivelser fra gæster, der har bemærket det løft, som Nyvang har
fået.
Teaterforestilling
I stil med tidligere år glæder vi os til at invitere til teaterforestilling i Holbæk Museums gård
i løbet af august for vores frivillige. Vi melder ud, når vi har den konkrete dato. Der er plads
til 150 tilskuere, der vælges ud efter ”først til mølle” princippet.

Venlig hilsen
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