
Nyt fra formanden. 

  

Kære medlemmer og frivillige. 

  

Vi havde bestyrelsesmøde den 22. juni, hvor mange ting blev drøftet. En af de ting, som 
undertegnede lovede var, at der bliver udsendt flere informationsbreve fra dels vores 
direktør og dels fra mig, så alle kan føle sig godt informerede om, at hvad der foregår på 
Nyvang. Vores direktør Keld har netop udsendt et nyhedsbrev, og nu kommer der også et 
fra mig med en lidt anden vinkel på end Kelds. 

  

Zonefly og hangar 

Blandt emner, der blev drøftet var, at vi går efter at få åbnet hangaren til det        nye 
Zoneambulancefly den 23. august. Det har vist sig, at der er en del mere arbejde end 
beregnet før bygningen er helt færdig. Bestyrelsen bad om, at der blev sat turbo på 
arbejdet, så vi kan åbne hangaren og tage vel imod vores nye aktivitet på Nyvang den 23. 
august som lovet. 

Der er i bestyrelsen bred enighed om, at ambulanceflyet vil sætte gang i mange drenge og 
barnlige sjæle, der med stor sikkerhed vil synes, at det er spændende at se et gammelt fly. 

Bestyrelsen satser på, at alt er faldet på plads til den 23. august, så vi kan få en festlig 
åbning af hangaren og tage flyet nærmere i øjesyn. 

  

Flere frivillige 

Jeg bruger en stor del af min tid på Nyvang til at gå rundt og hilse på de frivillige i vores 
mange laug. Det giver et meget godt billede af, hvordan tingenes tilstand er. Jeg har en 
klar opfattelse af, at der er en god stemning, og at man hygger sig i den enkelte laug. Tøv 
endelig ikke med at tage fat i enten mig eller en anden fra bestyrelsen, hvis der er ting, 
som I gerne vil sige noget godt om eller det modsatte. Det er vigtigt, at vi få afklaret evt. 
fejl og mangler på et tidligt tidspunkt, så ingen skal gå og ærgre sig over noget, der kan 
løses, og endelig vil vi gerne høre noget positivt, så vi også kan få den fornøjelse med. 

  

En af de ting, som jeg har hørt på min vej rundt i vores landsby er, at der visse steder godt 
kunne bruges flere hænder til arbejdet bl.a. hos slagteren.  



Vores kontaktudvalg med laugene, bestående af Jette Graves og Klaus Brigsted, er i gang 
med at rekruttere flere frivillige, men hvis vi alle gør en indsats og breder budskabet ud 
om, at det er rigtigt sjovt og spændende at være frivillig på Nyvang, så må det være muligt 
at få nogle flere med.  

Det er vigtigt, at vi har så mange frivillige i hvert laug, så det ikke føles som en belastning 
at være med men udelukkende en sjov fritidsbeskæftigelse. 

  

Nye tiltag 

Arrangementet “Farlig Ungdom” kom godt afsted i den netop overståede weekend. Vejret 
var godt, og der var ca. 1500 mennesker på besøg. Det kan meget vel blive et stort 
arrangement til næste år. Det var tydeligt, at gæsterne hyggede sig, og det var sjovt at 
høre indslag fra 50èrne af forskellig art. Det må erkendes, at der er sket mangt og meget 
siden, alene at høre det sprogbrug, der blev brugt i 50érne, var sjovt. 

Stor ros til vores personale for arrangementet, og stor ros til aktørerne, der udover vores 
personale bestod af en del studerende fra København og vores tidligere ansatte 
Frederikke.   

  

Det sker, at jeg får mails omkring evt. nye tiltag på Andelslandsbyen, og det er rigtig 
dejligt, at nogen bruger tid på at skrive. Det er en god inspiration til bestyrelsens arbejde. 
Det er ikke alt, som vi vil gå efter, men hvis vi får så mange ideer som muligt, så bliver det 
drøftet og behandlet seriøst. Bliv derfor endelig ved med at komme med gode ideer. 

  

Revidering af visionsplan 

Vi er begyndt at kigge på vores visionsplan for at følge op på, om vi er på rette vej, eller 
om der evt. er noget, der skal rettes til. Arbejdet fortsætter hen over efteråret. 

  

Frivilligmøder 

Det er aftalt, at vi skal have to om året, og vi har hørt, mange frivillige gerne ville have haft 
et møde omkring sæsonstarten og så et senere på året. Det har vi naturligvis tænkt at 
rette os efter. Det kan af gode grunde ikke blive i år, men det bliver gennemført fra næste 
forår. Til gengæld kan vi love et godt frivilligmøde i efteråret, hvor der kommer mere “kød” 
på mødet end blot en fin tale og god mad. Mere om dette senere. 

  



Del-Del-Del 

Mange medlemmer og frivillige er på de sociale medier eks. Facebook. Husk at del de 
ting, der lægges ud om Andelslandsbyen, så vi kan nå ud til en endnu bredere kreds af 
mennesker, også meget gerne i andre dele af landet. 

  

Bestyrelsen håber, at alle får en god sommerferie. Vi ønsker os altid godt vejr i 
sommerferien, men det gør ikke noget, hvis det ikke er strandvejr alle dage, for så får vi 
flere besøgende i Andelslandsbyen! 

  

Venlig hilsen. 

  

Carsten Andersen 

formand. 
 


