
 Nyvang Posten
- fra frivillige til frivillige

 Små og store nyheder fra Nyvang 

Mange af os frivillige efterspørger mere information om, hvad der aktuelt sker i 
Nyvang – små, sjove og glædelige episoder, lidt henstillinger, nye indretninger og 
gode forslag. Alle er velkomne til at komme med forslag til noget, de synes er 
vigtigt at få spredt. Grib fat i en af os, når vi er derude eller send en mail: 
avis@frivilignyvang.dk.

Besøgstal for Høstmarkedet 2021 har været 2749. Det samlede tal, i år 
indtil søndag den 19. september, har været på  27.345.  

Ordet er Frits’

Så blev der endelig mulighed for at afholde 
generalforsamling og hhv. nedlægge den gamle 
forening og etablere den nye Støtteforening for 
Frivillige samt etablere den selvejende institution 
Oplevelsescenter Nyvang.

Der vil komme andre briller på os, når der nu 
kommer museumsdirektør og direktør for 
destination Sjælland ind i den nye bestyrelse, og 
der vil ikke fremover blive igangsat store 
projekter uden deres accept/råd og vejledninger.

Der vil blive rigtig mange spørgsmål fra begge sider, og min store opgave det 
næste år bliver at gå til møder – mange møder – for at besvare alle de 
spørgsmål, der naturligt vil melde sig. Og det har jeg sat tid af til. 

Jeg kommer derfor i det næste år til at bruge meget tid på at bære oplysninger 
fra den ene bestyrelse til den anden for at etablere et godt og tæt samarbejde 
de to bestyrelser imellem. 

mailto:avis@frivilignyvang.dk


Jeg tror på, at det samarbejde og den indflydelse de frivillige får herigennem, vil 
det gøre det ”sjovt at lege med”.  I får mere indflydelse på både Nyvang og de 
frivilliges vilkår. Og det håber jeg, vil give flere gode ideer og initiativer fra de 
frivillige. Heri er også nyhedsbrevet en god mulighed for at følge med og 
komme med ideer og forslag. 

Når vi ser på situationen nu, så har sommeren trods restriktioner været god.  Vi 
har haft dobbelt så mange besøgende i skoleferien som i ”gamle dage”. Jeg tror 
på, at det besøgstal vil fortsætte fremover, selv om vi igen kan rejse ud. Og det 
er et godt niveau, som vi kan håndtere med de resurser, vi har.  

Selvom det har været et godt år, har det også været hårdt, fordi vi er ikke for 
mange frivillige, og det er en af de store udfordringer pt. Derfor igangsætter jeg 
ikke noget nyt, før vi har resurser til det.

Jeg er meget spændt på høstmarkedet i år. Vi har fuldt åbent, og det fungerer 
fint med de sorte telte til bodholderne. Men besøgstallene i andre 
kulturinstitutioner er endnu ikke oppe på normen fra før corona, så det…

Er med ønsket om et godt høstmarked, at jeg tager på ferie.  

Venlig hilsen Frits

- OG mens Frits sætter det lange ben foran på sin sølvbryllupstur til Azorerne, 
rupper vi frivillige og ansatte neglene, spænder hjelmen og gennemfører et 
kanon høstmarked, som summer af liv, energi og godt humør over hele linjen, 
som nedenstående stemningsbilleder viser:



 



Den nyvalgte bestyrelse i vores nye frivilligforening holdt sit første bestyrelsesmøde
tirsdag den 21. september, hvor bestyrelsen konstituerede sig:
• Formand Esben Stubager
• Næstformand Bodil Kirk
• Sekretær Jette Gaves

Her præsenterer de enkelte bestyrelsesmedlemmer sig:

Esben Stubager - præsentation

Jeg er 70 år gammel og har boet i Holbæk siden 1981.

Min kone og jeg har altid været medlemmer af Nyvang, 
faktisk blev vi medlem nummer 13.

I en periode i Nyvangs første år var jeg medlem af 
bestyrelsen, har blandt andet sat min underskrift på 
købet af Kirken.

Jeg har også været frivillig – sad i billethuset, hvor der 
nu er Ishus.

I denne omgang startede jeg som frivillig i juni 2020, 
Frivilliglauget, hvilket jeg trives med.

Vedtægterne for ”Støtteforeningen” giver faktisk store muligheder for arbejde 
for de frivillige, selvfølgelig i et tæt samarbejde med Oplevelsescenter 
Nyvang, jeg ser ikke begrænsninger, hvis nogen, så økonomiske, men det er 
jo ikke noget nyt for Nyvang. Ønsker at Nyvang bliver et regionalt og på sigt et 
Oplevelsescenter for hele Danmark, det kræver meget.

Der er registreret over 500 frivillige i Nyvang, hvilket er mange. Der er mange, 
der yder en fantastisk arbejdsindsats. De fortjener som anerkendelse. Hertil 
kommer så de frivillige, der møder op ved specielle lejligheder, hvilket sikrer 
gennemførelse af de store events. Men, for der er et men, der er en gruppe 
frivillige, der ikke er meget aktive i vores oplevelsescenter. En meget vigtig 
arbejdsopgave for mig vil blive at aktivere nogle af disse frivillige til de to 
første grupper, a’erne og b’erne.

En vigtig arbejdsopgave vil blive at tilbyde så meget information som muligt. 
Der sker meget, det skal kommunikeres til os, men det kan kun lade sig gøre, 
hvis den enkelte frivillige uopfordret kommer med forsalg til nyheder – 
samarbejde.Den sidste arbejdsopgave, jeg vil nævne, er at servicere de 
frivillige i stort som småt.

Esben Stubager



Jeg hedder Bodil Kirk Sørensen, er 66 år, så jeg er pensionist om nogle få 
dage. Jeg bor i Vipperød sammen med min mand 
Erling.  

Jeg er laugs formand for tekstil lauget, og 
medlem af traktør lauget. 

Jeg valgte at stille op, da jeg nyder at være 
frivillig på Nyvang, er vældig stolt af Nyvang, og 
vil meget gerne udbrede den glæde, det giver 
mig. 

Et af de bedste arrangementer jeg har været med 
til, var liv i landsbyen, som jeg håber mange 
husker, og har lyst til bliver gentaget, det ville det 
allerede have været, hvis ikke vi havde fået 
Corona til landet. 

Liv i landsbyen gav mig en indsigt i hvor sjovt det er at arbejde på tværs af 
laugene, og hvor få der egentlig kender ret mange fra andre laug, jeg mener det 
kunne blive endnu bedre på Nyvang, hvis vi arbejdede mere på tværs, og kom 
hinanden mere ved. 

Jeg mener også vi skal arbejde for at få kontakt med andre frivillige andre 
steder i landet, udveksle ideer og viden om hvordan der også arbejdes som 
frivillig. Invitere os selv på besøg hos andre, og invitere hertil. 

Nyvang bæres rigtig meget af frivillige, og jeg ser frivilligbestyrelsen som et link 
til samarbejdet med den professionelle del af Nyvang, ikke en bremse men en 
udvidelse af muligheder. 

Mit navn er Ole Vind Hansen, og jeg er laugsmester 
i Blikkenslagerlauget.
Jeg har livslang erfaring som blikkenslager og har 
sammen med gode seniorkollegaer opbygget 
værkstedet, så det i dag fungerer og bl.a. fremstiller 
diverse varer til salg i butikken.

Jeg opstillede til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil 
arbejde for endnu bedre forhold for alle de frivillige. 

De bedste hilsener 
Ole Vind Hansen  



Jeg hedder Jette Graves. Jeg har været med på 
Nyvang i rigtig mange år og således været med i 
en stor del af opbygningen af Nyvang.
Jeg startede i bestyrelsen, fordi jeg havde en post 
i Holbæk der gjorde, at jeg skulle sidde i 
bestyrelsen. Så hjalp jeg lidt til på 
husmandsstedet, og langsomt udviklede tingene 
sig. Jeg har været med til mange events, sammen 
med ”pigerne” i køkkenlauget, som jeg er formand 
for. 
I februar 2007 – da kirken skulle indvies - blev jeg 
spurgt, om jeg ville være laugsformand for 

kirkelauget. Jeg arbejdede da I Skt. Nikolai sogn 
og det var derfor nærliggende, at jeg påtog mig opgaven.
I efteråret 2015 stoppede slagtermester Oluf Christensen og dermed også de, 
der var tilknyttet slagterlauget. Jeg blev spurgt, om jeg ville prøve at få 
slagterlauget til at fungere igen. Det lykkedes og nogen af dem, der var med, er 
der fortsat og jeg er stadig laugsformand.
Det samme skete på mejeriet i 2015, men efter et møde i januar 2016 med en 
af de ældste mejerister, hvor jeg blev inviteret, lykkedes det mig at få lov til at 
indkalde dem alle til et møde, hvor vi aftalte retningslinjer, medbestemmelse 
osv. og jeg blev laugsformand. Det er jeg stadig og de fleste er stadig med, 
MEN vi kunne godt bruge nogen, der vil læres op i mejeriet.

Når jeg stillede op til bestyrelsen i den ny frivilligforening, er det fordi jeg blev 
opfordret til det, og fordi jeg stadig mener at jeg har noget at byde ind med. Med 
hensyn til vedtægterne for den ny frivillig forening så vil jeg vente med mine 
synspunkter til vi har haft konstituerende møde i bestyrelsen.
MEN jeg vil ALTID arbejde i de frivilliges interesse. Vi skal passe på vores 
frivillige. Gøre noget for dem. Vores generation er en uddøende ”race” og det 
bliver sværere at finde frivillige. Der er ”rift” om dem alle vegne så derfor skal 
det være sjovt og givende at være frivillig på Nyvang.
Det vil jeg arbejde for.

Med venlig hilsen
Jette Graves	



 

Præsentation fra Henrik Truelsen

Jeg har gennem min tid i Andelslandsbyen været 
en del omkring og i kontakt vel med samtlige laug 
og langt de fleste frivillige. 
Har deltaget som personalerepræsentant i den 
nedlukkede bestyrelse og har der mest arbejdet for 
mine kollegaer og deres forhold.  
Jeg har dog ikke helt holdt mig udenfor når 
drøftelserne drejede som de frivillige, da de jo er et 
væsentligt omdrejningspunktet i Nyvang. 
 
Afslutningen på den hidtidige bestyrelse forløb ikke 
som jeg havde håbet på, så derfor vil jeg i 
Støtteforeningen arbejde for en bedre dialog og 

bedre kommunikation til og med de frivillige og deres laug. 
 
Som jeg læser de vedtagne vedtægter - er der flere punkter der bør ændres 
hurtigst muligt – herunder spørgsmålet om kontingentbetaling der skal være på 
plads inden næste ordinære generalforsamling. 
Personligt er jeg også ked af der er kommet økonomi ind i Støtteforeningen, så 
gerne denne funktion blev i Den selvejende Institution, så Støtteforeningen kun 
blev en forening for udvikling, hygge, støtte og velvære for samtlige frivillige. 
Herudover bliver det spændende at følge samarbejdet/hørringsfasen mellem de 
2 nye bestyrelser. 

Jeg vil umiddelbart gøre mit til det bliver sjovt igen at være i de enkelte laug og 
de frivillige her har et lokalt ståsted med støtte og opbakning, så det også bliver 
et eftertragtet hverv at være laugsformand og dermed talerør for lauget.   
Det bliver utrolig spændende at få lavet arrangementer og tiltag til glæde for 
frivillige og få de frivillige med i et større fællesskab med øvrige laug.  
Endelig så jeg gerne navnet Støtteforeningen blev ændret til en Frivilligforening 
med evt. en underafdeling med en støtteforening. 
 



Jeg hedder Tove Junge er 60 år og arbejdsaktiv, som 
sygeplejerske i Holbæk Kommune.
Jeg er formand for Sygeplejerskelauget og har været 
med fra starten i 2015.
Jeg blev spurgt om jeg havde lyst til at stille op til valg til 
bestyrelsen i Frivilligforeningen. Da jeg ikke kunne lokke 
andre sygeplejersker til hvervet - måtte jeg selv 😊  - idet 
jeg synes det er et spændende og vigtigt arbejde.
Bestyrelsesarbejde er ikke ukendt for mig, så ved godt 
hvad jeg går ind til. Håber det kan gå op i en højere 

enhed med mit arbejdsliv.
Mine kompetencer må være tidligere erfaringer fra andet frivilligt arbejde og mit 
sociale gen. 



2 generalforsamlinger
Tekst: Carsten Andersen

Som bekendt har vi ikke holdt generalforsamling på 
Nyvang i meget lang tid grundet covid-19, og dertil 
kommer, at der skulle laves ændringer i vedtægter 
m.v., da vi skulle omorganisere.

Det blev to meget følelsesladede generalforsamlinger, 
der begyndte kl. 1830 med omlæggelse af den 
nuværende forening til den ny bestyrelse, der bliver 
for den selvejende institution, hvor 
bestyrelsesmedlemmerne er udpeget og ikke valgt 
efter diktat fra Holbæk Kommune. 
Nyvang skal i lighed med andre store foreninger i 
kommunen have en professionel bestyrelse og ikke en 

valgt bestyrelse. Den nye bestyrelse er udpeget efter aftale med kommunen, og 
den kommer i første omgang til at bestå af: Steen Rasmussen, der er jurist, Willy 
Lisby, der er tidligere bankmand, Jens Müller, der er direktør for Destination 
Sjælland, Eskil Vagn Olsen, der er direktør i Museum Vestsjælland og Carsten 
Andersen, der repræsenterer kommunalbestyrelsen.
For god ordens skyld skal nævnes, at den nye bestyrelse ikke får nogen former for 
vederlag for arbejdet. De er med andre ord lige så godt lønnet som øvrige frivillige 
på Nyvang, og så er det skattefrit!

Ny støtteforening for frivillige
Generalforsamlingen, der startede kl. 2000, skulle bl.a. vedtage nye vedtægter, og 
det gav anledning til en del diskussion, om ordet støtteforening skulle indgå i 
navnet. En afstemning endte med 96 for og 11 imod, og dermed var navnet 
vedtaget som fremlagt. 
Der var ni, der stillede op til bestyrelsen for frivilligforeningen. De fik mulighed for 
at komme med korte indlæg om dem selv inden afstemningen. Et par stykker 
kunne ikke deltage i generalforsamlingen, men de fik til gengæld oplæst en 
præsentation, som de havde lavet på forhånd. 
Referat af generalforsamlingerne ligger på Nyvangs hjemmeside.
Omkring kl. 2200 sluttede generalforsamlingen efter en lang aften.  

Avislauget er: Karen Riishede, Henrik Starkov, Per Herhold, Anette Skamris 
Matthiesen, Jan-Ole Rasmussen og Carsten Andersen.


