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Nyhedsbrev nr. 16. september 2017 

 Det Store Høstmarked 2017.  

Vejrguderne har ikke været med Andelslandsbyen Nyvang i år. Dette gjaldt i særdeleshed i 

dagene op til og under Det Store Høstmarked 9. og 10. september, hvor vi fik rigeligt med 

vand ovenfra. Selve markedet fejlede imidlertid ikke noget. I år havde vi samlet alle boder 

og aktiviteter ude på markedspladsen, hvor vi havde sat alle sejl til for at genskabe den gode, 

gammeldags markedsstemning med markedsgøgl, luftgynger, madboder og et varieret 

udbud af salgsboder. Der var igen i år et meget flot, historisk høstoptog, selvom nogle af 

hestene var lidt urolige og vi havde igen i år en fin og inspirerende høsttaler i Søren Dahl var 

Café Haack, som i øvrigt udtrykte stor begejstring for Andelslandsbyen Nyvang og 

stemningen på høstmarkedet (på trods af det tvivlsomme vejr). Sidst men ikke mindst mødte 

medarbejdere og frivillige op til Høstmarkedet feststemte og med ønsket om at give vores 

publikum en super oplevelse. Og dét fik vores gæster. Jeg talte med mange, som var rigtigt 

tilfredse med, hvad de så og oplevede. På trods af vejrforholdene var stemningen rigtig god 

blandt de mange, engagerede medvirkende, der sikrede, at høstmarkedet blev afviklet på 

bedste vis. Det skal alle have en stor tak for. Det meste af det, som vi selv var herre over, 

lykkedes ganske fint ved Høstmarkedet, selvom vi naturligvis her bagefter skal evaluere på 

forløbet, for der altid noget, vi kan gøre endnu bedre næste år. Hvad vi derimod ikke kunne 

styre var vejret, og det var mildt sagt ikke venligt stemt overfor Andelslandsbyen Nyvang. 

Resultatet var, at der var færre gæster til høstmarkedet i 2017, sammenlignet med det 

rekordstore besøgstal ved det solbeskinnede og varme høstmarked i 2016: 2811 gæster i 

2017 overfor 5.834 gæster i 2016, mens besøgstallet i 2015 var på 3.439 gæster.  

Naturligvis var det smadder ærgerligt med det dårlige vejr, og vi kunne godt have brugt 

indtægterne for de manglende gæster i vores budget, men det kan vi ikke gøre noget ved, så 

lad os i stedet glæde os over, at selve arrangementet fungerede rigtigt fint, og at 

Andelslandsbyen Nyvang viste sig frem fra sin bedste side.  

 Sæsonen 2017 indtil videre. 
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Sæson 2017 har bortset fra det drilske vejr forløbet rigtigt godt. Siden mit sidste nyhedsbrev 

har vi afviklet en række større og mindre event, som alle er afviklet tilfredsstillende. Damp 

& Nostalgiweekenden, som Damptromleklubben lægger megen knofedt og penge i, 

fungerede rigtigt godt, og jeg tror, at der er gode chancer for, at dette arrangement om nogle 

år vil blive blandt Andelslandsbyen Nyvangs store eventweekender. Weekenden med 

Ulykker og redning forløb også vældigt fint, og de mange aktører var med til at gøre det til 

en spændende og medrivende oplevelse for vores publikum. Nu skal vi også evaluere på 

denne weekend og se, hvor tingene kan gøres endnu bedre næste år. Endelig vil jeg også 

fremhæve vores veteranflyvedag den 3. september, hvor der var et flot fremmøde af 

veteranfly, der demonstrerede fin flyveteknik. 

Og så er der jo besøgstallet i sæson 2017 - indtil videre. Vi startede sæson 2017 med at 

hænge gevaldigt efter 2016, men efter en god sommervar vi rent faktisk kommet foran sidste 

år, og vi kunne, hvis vi resten af sæsonen fik det samme besøgstal som i 2016 se frem til at 

slå Andelslandsbyen Nyvangs publikumsrekord. Men så kom Høstmarkedet – og regnvejret, 

så vi pr. 10. september 2017 har haft 42.994 gæster igennem billetten – 1.747 færre end på 

samme dag i 2016.   

 Indretning af nyt besøgscenter. Status. 

Første fase i indretning af nyt billetsalg i vores nye besøgscenter, samt nye adgangsveje til 

besøgscentret og ind på det historiske område, og port og indhegning af området fra 

parkeringsarealet er i fuld gang, og denne fase indvies lørdag den 14. oktober. Nærmere 

tidspunkt følger.  

 Frivillighedsmøde den 22. august 2017.  

Jeg synes, at det var et rigtigt fint frivillighedsmøde, hvor der ved selve mødet kom mange 

gode tanker og forslag på bordet fra deltagerne og ved den efterfølgende middag var der en 

hyggelig stemning og stor lyst til at synge med på de uddelte sange (stor tak til Poul, der 

spillede for). 

Nu vil jeg afslutte dette nyhedsbrev med endnu engang at takke alle frivillige og medarbejdere for 

den store indsats i alle gør og har gjort i den hidtidige sæson 2017 for at gøre Andelslandsbyen 

Nyvang til et endnu bedre sted at besøge. 

 

De bedste ruskhilsener 

Keld Grinder-Hansen 


