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Hermed følger det tredje 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. 

 Besøgsstatistik. Sæsonen har nu været i gang i to måneder, hvor vejret desværre har været 

noget blandet. Erfaringsmæssigt påvirker vejret besøgsantallet i et frilufts- 

oplevelsescenter som Nyvang. I forhold til sidste år pr. 22.6 har vi haft 5.393 færre 

besøgende. Dette skyldes især, at det dårlige vejr ved Swapmeet resulterede i 1.234 færre 

gæster, og at der var 3.846 færre besøgende til Besættelsesarrangementet. Besøgstallet ved 

Besættelsesarrangementet i år på 5.242 gæster var imidlertid rigtigt flot, da der i år ikke 

var gratis entré. Sammenlignes med 2013, hvor der ligeledes var fuld entré, var der i 2015 

2.160 flere gæster. 

Besøgstal frem til 22.6 2015 2014 

 18.526 23.919 

Samlet -5.393  

 

Events 2015 2014 

Åbning 394 761 

Swapmeet 3.387 4.621 

Besættelsen 5.242 9.088 

Husflid & Håndværk 812 1.543 

Skotsk/Keltisk 924 946 

Forbandede Ungdom 1472 0 

Samlet 12.231 16.959 

 

 Events afholdt i 2015 



 

 Åbningsdagen. Som de tidligere år markeredes åbningen af Andelslandsbyens sæson 

med et optog gennem Holbæk by til Nyvang. Den officielle åbning fandt sted i 

Andelslandsbyen kl. 12. Kl. 14 blev den nye Keglebane officielt indviet. Som noget 

nyt i år, var der indrettet markedsplads med gøgl og andre aktiviteter i landsbyen. Det 

blev et fint arrangement i godt vejr, men besøgstallet (394) skal der arbejdes på at 

udvide i de kommende år. 

 Swapmeet. Det er et velprøvet koncept, der virker. I år var vejret ikke med 

begivenheden, så der var markant færre (godt 1.200) end sidste år. 

 Besættelsesweekenden. Dette er Nyvangs mest markante event med høj kvalitet, som 

vokser år for år. I 2015 var der over 200 rollespillere med i weekenden og med 5.242 

gæster blev weekenden en stor succes. TV-Avisen bragte om søndagen et indslag i 

19.30 TV-Avisen, som fik mange nye potentielle gæster til at få øje på Nyvang, 

ligesom Kristeligt Dagblad bragte en artikel mandag den 4. maj. Lokalt blev 

Besættelsesweekenden også fyldigt omtalt i de lokale medier. Næste år bliver 

besættelsesweekenden endnu større. Det er et løfte!! 

 Husflid & Håndværk.  Det er et fint koncept, som kan udvikle sig til en markant 

event i Nyvang i de kommende år, hvor der bl.a. skal fokuseres på at få flere gamle 

håndværk repræsenteret. Dette vil administrationen arbejde på i forhold til næste år. 

Besøgstallet i år var skuffende, men skyldtes formentlig en kombination af lunefuldt 

vejr og et servernedbrud på Nyvang lige omkring udsendelsen af pressemeddelelsen til 

eventen. Men vi skal også blive bedre til at udbrede kendskabet til eventen. 

 Skotsk/Keltisk Weekend. Weekenden forløb som tidligere år, fuld af 

sækkepibemusik og god stemning, og med nogenlunde det samme besøgstal som 

sidste år. 

 Farlig Ungdom. Nyvangs nye satsning lagde godt fra land med blærede 

amerikanerbiler, dunkende rockrytmer fra et velspillende band og DJ, iskolde 

milkshakes, fejende flot 50´er modeshow og dygtige jitterbug-dansere. Kvaliteten i 

indslagene var i top og konceptet fungerede fint. Det skal finpudses, så det i de 

kommende år kan blive endnu et fyrtårn blandt Nyvangs events. PÅ trods af blandet 

vejr og i ”mediekamp” med et folketingsvalg var knapt 1500 besøgende 

tilfredsstillende for en ny event. Næste år bliver besøgstallet med garanti væsentligt 

højere.  

 

 Udfordringer i sæsonen. Vi er nu to måneder henne i sæsonen og som sædvanlig lægger 

det store frivillighedskorps en kæmpe arbejdsindsats i at levendegøre Nyvang og holde 

husene åbne. Generelt lykkes det rigtigt godt, men der er fortsat udfordringer i visse af 

laugene. Vi har derfor arbejdet på at få opbygget et ”brandkorps”, som kan rykke ud, hvis 

der fx ikke er nogen bemanding på husmandstedet i en weekend, men der fortsat behov for 

at rekruttere flere frivillige til de enkelte laug, især er der mangel på frivillige i 

mejerilauget og i slagterlauget. Denne situation er ikke ny, og der findes ingen nemme 

løsninger på udfordringen. Vejen frem mener jeg må være, at de laug der mangler 



frivillige må tage ”voksenlærlinge” ind, som kan oplæres til at udføre laugets opgaver. 

Hvordan dette mere konkret skal ske, skal drøftes nærmere fx ved kommende 

laugsformandsmøder og frivillighedsmøder.    

 

 Arbejdstilsynets besøg i Nyvang tirsdag den 2. juni. De forskellige tiltag, som Nyvang 

har gennemført for at imødekomme AT´s krav blev gennemgået. Foranstaltningerne i 

forhold til de udstedte påbud blev godkendt, men der blev efterlyst yderligere skriftlige 

procedurer for håndtering af visse af Nyvangs maskiner, herunder udarbejdelsen af lister 

over hvem der må håndtere de enkelte maskiner. NB dette gælder også for de frivillige, 

som håndterer maskiner på Nyvang.  

 

 Arbejdsskade på Nyvang.  Der skete en arbejdsulykke på Nyvang den 9. juni, hvor en 

ung mand i jobtræning fik skåret sin hånd på en motorsav og måtte sys med 36 sting. 

Heldigvis får han ikke mén af episoden. Episoden er anmeldt til Arbejdstilsynet.. Denne episode 

giver anledning til at indskærpe, at alle der arbejder på Nyvang overholder gældende 

sikkerhedsprocedurer og anvender det lovpligtige sikkerhedsudstyr i forbindelse med at 

håndtere maskiner.  

 

 Forbud mod at transportere besøgende på Nyvangs lastbiler. Politiet har givet 

tilladelse til årets studenterkørsler, men ikke til at transportere vores almindelige publikum 

fra Holbæk Station til Nyvang, og den tilladelse får vi næppe heller i fremtiden. 

Administrationen vil nu intensivere arbejdet med at finde en veteranbus, som vil kunne 

transportere gæster fra Holbæk station og til Nyvang. 

 

 Nyt snedkerværksted færdigt. Arbejdet med det nye snedkerværksted er afsluttet. 

Overflytning til det nye værksted forventes gennemført i begyndelsen af juli måned. 

 

 Etablering af Sygeplejelaug i Andelslandsbyen. Der er oprettet et sygeplejelaug på 

Nyvang, som forventes at starte arbejdet efter sommerferien. 

 

 Etablering af El-laug i Andelslandsbyen. Der er oprettet et El-laug på Nyvang, som 

starter arbejdet efter sommerferien. El-lauget får magesin og værksted i det gamle 

snedkerværksted. 

 

 Stiftende møde i Keglebanelauget den 4. juni. På mødet blev de praktiske 

problemstillinger i forhold til den fremtidige drift af keglebanen drøftet og det blev 

besluttet, at en mere regelmæssig åbning af keglebanen ville påbegyndes fra 1. juli. En 

vagtplan er ved at blive udformet. NB: der er stadig brug for flere medlemmer af 

keglelauget, for at det bliver muligt at holde keglebanen åben dagligt i sæsonen. 

 

 

Keld Grinder-Hansen 


