
Nyhedsbrev fra formanden – januar 2016 

Det nye år er kommet godt i gang i Andelslandsbyen Nyvang. Dels med slædehundearrangement og ikke 

mindst to arrangementer i forsamlingshuset, hvor vores direktør på en meget levende måde fortalte om 

tidligere tiders skole i Danmark. Han kan med rette spille rollen som ”førstelærer”, når han går rundt til 

vores arrangementer med den viden, som han har på området. 

Taget var ved at lette af forsamlingshuset søndag den 31. januar, og det skyldtes ikke blæsevejr men 

derimod sang!  

Kamilla Hjortkjær fra Greve Museum var på besøg og fortalte om sangens udvikling og betydning helt fra 

rigtig gamle dage og op til vores tid. Et spændende foredrag, der blev krydret med nogle af de gode danske 

sange. Der blev virkeligt sunget igennem denne søndag. Det var en fornøjelse at deltage i. Tak til 

foredragsholder, arrangørerne og de frivillige, der sørgede for kaffe og lagkage m.v. under arrangementet. 

Bestyrelsen holdt årets første bestyrelsesmøde mandag den 250116. Det blev et møde, hvor vi blev 

orienteret om mange forskellige ting, eks. personalesituationen.  Det vil Keld fortælle meget mere om i et 

nyhedsbrev inden for kort tid. 

Der er i bestyrelsen stor tilfredshed med foredragsrækken, der er lavet her i vintermånederne, og det tyder 

jo også på, at det er faldet i manges smag. De to første arrangementer har der i alt fald været tæt på fuldt 

hus. Tak til vores administration for dette tiltag.  

Det næste bliver medlemsarrangementerne i de næste par måneder, hvor vi skal bliver endnu bedre til at 

levendegøre den tidsperiode, som vi arbejder med på Nyvang. Det bliver rigtig spændende, og jeg har hørt 

fra flere medlemmer, at man glæder sig til disse arrangementer også. 

Der er gang i flere projekter bl.a. ”butikslængen”. Der planlægges for festligholdelsen af 150 års jubilæet for 

den første brugsforening. Der arbejdes med en udvidelse af antal medlemmer af slagterlauget, der kom flot 

fra start ved julemarkedet, men de kan sagtens bruge flere medlemmer, og der arbejdes også på en 

styrkelse af mejerilauget. Alt i alt er der gang i mange spændende ting.  

DGI flytter til sommer, og vi forventer, at vores administration skal flytte over i bygningen, hvor DGI har 

været. Dermed får vi hovedbygningen fri til andre arrangementer. På bestyrelsesmødet tog vi hul på 

snakken om, hvad vi kunne tænke os at bruge hovedhuset til i fremtiden. Det skal nok blive et spændende 

arbejde. I første omgang får vi besøg af en tidligere beboer i huset, der kan fortælle os om, hvordan huset 

så ud i tidligere tider, før man satte alverdens vægge m.v. op. Vi træffer ikke nogen beslutning om den 

fremtidige brug af hovedbygningen, før vi har vores visionsplan på plads. 

Handicapadgang til flere steder i vores landsby er ikke optimal, og det vil vi gerne gøre noget ved. Så også 

på dette område sker der noget i år. 

Du kan læse referatet af bestyrelsens møder her på hjemmesiden, så du kan følge med i vores arbejde. Du 

er naturligvis også altid velkommen til at komme med ros og ris til bestyrelsen og vores direktør, så vi hele 

tiden i fællesskab kan forbedre vores andelslandsby. 

Carsten Andersen, formand 
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