
 

 

 

Nyvang Posten nr. 5 2021 
Tak for i år fra AvisLauget 

Så gik året 2021 og Nyvang Posten – som genopstod igen, igen – har haltet noget på sin vej til 
2022. Men nu synes vi i AvisLauget, at Nyvang Posten har fået sine ben at stå på med en ret 
brugervenlig udgave.  

Så rigtig glædelig jul til alle og på gensyn i februar 2022 ønskes af: 

Annette Mathiessen, Carsten Andersen, Henrik Starskov, Jan-Ole Rasmussen og Karen Riishede 

 

Ordet er Frits´ 

Ved Karen Riishede 

Årets sidste ord …. 

skal være en STOR TAK for et godt år, gode events, det gode 
julemarked og for den gode stemning og energi, jeg føler er på vej 
tilbage i Nyvang.  

Det er en energi og glæde, som smitter af på de besøgende, som 
I frivillige får mange roser fra. Men som også smitter af på alle os 
andre. Vi nyder det i administrationen, når vi bliver taget godt imod 
og oplever den gensidige respekt for hinandens arbejde – ansatte 
som frivillige, der indfinder sig. 

Jeg ved, at jeg har sagt det og gentag det ved flere lejligheder, 
men jeg har behov for, at det når frem til alle.  

I år lukker vi så helt ned for strøm og varme frem til februar. Der er ikke alene mange penge at 
spare med de nye energipriser, det også af hensyn til klimaet.  Nyvang er jo fra en tid med 
knaphed, hvor sparsommelighed og genbrug var en dyd, så det er i helt i stedets ånd. 

Og så lige en lille opfordring: det er en rigtig god ide at blive Corona testet her efter julemarkedet, 
så vi alle vender friske retur til februar 

 



I det nye år 2022 ønsker jeg mig: 

 Frivillige til at arbejde i Madam Blå 
 Et ishuslaug – der står for alt omkring ishuset – i samarbejde med Madam Blå 
 Et buslaug – til at varetage alt omkring vores nye flotte bus 

Så dette er en opfordring til jer, hvis nogen kunne tænke sig at gå ind i det? 

Og så glæder jeg mig helt vildt til vores 30 års jubilæum – som er d. 28. maj 2022 – sæt kryds i 
kalenderen allerede nu – det bliver en kæmpefest. 

God jul og godt nytår 

Venlig hilsen Frits 

 

Besøgstal: 
Oplevelsescenter Nyvang blev besøgt af 8.191 gæster, hvilket er meget tilfredsstillende set i 
forhold til vejret og Corona. Herudover kommer alle de frivillige på vagt samt alle bodholderne. 
Det samlede besøgstal for 2021 var 48.178. 

 

Undskyld jeg forstyrrer … 

Men jeg arbejder hele tiden på at holde Nyvang ren og pæn! 

Det er Lookpoo, der taler her – Nyvangs faktotum, som suser rundt i sin 
lille hvide bil og yder service, tjekker toiletter, sørger for sæbe papir og 
sprit og meget mere. 

Lookpoo er fra Thailand og kom til Danmark for 9 år siden, fordi hun 
havde truffet sin nuværende danske kone Mia på den restaurant i 
Thailand, hvor hun arbejdede i 2000.   

Frem til 2012 var Lookpoo på turistbesøg i Danmark nogle gange, men 
i 2012 valgte hun at flytte til Mia og hun fik midlertidigt opholdstilladelse.  

Efter 3 år kom også Lookpoos 15 årige datter til hertil. Hun er nu i 20 
år, færdig med skolen, i kokkelære og bor med sin kæreste i Korsør - 
som Lookpoo synes er meget langt væk. 

Hun bor nu selv i Lejre og har haft forskellige job som bl.a. hjemmehjælper og supervisor på 
hoteller i hhv. Roskilde og København. 



Men København synes hun blev for langt væk, så hun søgte 
uopfordret til Nyvang og blev ansat af Michael. Nu har Lookpoo været 
i Nyvang på fuld tid i nøjagtig 3 år og 8 mdr., og hun er meget glad for 
jobbet. ”Jeg bliver i Nyvang og jeg får ros for, at alt er i orden. Men de 
frivillige pensionister, som taler pænt, kan jeg ikke altid forstå… bare 
vis mig, hvad jeg skal eller hvis jeg ikke forstår, kan du ringe til 
Anders.  Anders taler anderledes – taler direkte til mig – ingen pæne 
ord:  ”der er lort i toilettet, du skal fjerne det ” – det forstår jeg. Anders 
og Søren hjælper mig rigtig meget.”  

Men selvom dansk er meget svært, vil Lookpoo vil gerne lære mere 
og også gerne rettes ”jeg bliver ikke sur – prøver bare igen”. 

Lookpoo er ansat som rengøringsassistent og står for alt rengøringen 
– ude og inde. Og hvis hun har tid, så hjælper også med dyrene ude på husmandsstedet. ”Vi 
hjælper hinanden herude, men rengøringen er mit ansvar”.  

Lookpoos store ønske er permanent opholdstilladelse i Danmark, og da hun nu opfylder 
ansøgningskravet om 8 år i Danmark og fuldtidsarbejde i 3,5 år, har hun søgt om den tilladelse. 
Det er 10 måneder siden hun sendte ansøgningen, så hun drømmer om, at en permanent 
opholdstilladelse kan blive årets julegave 2021. 

Tekst og billeder – Karen Riishede 

 

Legater styrker bushistorien 

7. december 2021. Nyt fra RAS – redigeret af Karen Riishede 

RA’s Støttefond (en fond for den kollektive bustrafik, red) har i slutningen af november afviklet 
årets store legatrunde med uddelinger for i alt 337.000 DKK til i alt fem legatmodtagere.  

Den største modtager var Andelslandsbyen Nyvang, der havde søgt om midler til anskaffelse af en 
Bedford bus fra 1951. 



“Den er både perfekt i størrelse, stil og tidsperiode og så er den i rigtig flot stand og kører godt. Vi 

er meget glade for støtten, der var med til at gøre projektet muligt,” fortæller Kasper Middelkoop 
Nielsen, der er projektkonsulent hos Andelslandsbyen Nyvang. 

Andelslandsbyen har indgået samarbejde med Sporvejshistoriske Selskab, der blandt andet gøre 
det muligt at sætte bussen i drift, så de besøgende på museet kan benyttes bussen rundt i Nyvang 
ligesom den kan køre i Holbæk by og fortælle den levende historie om rutebilsdriften for 70 år 
siden.  

Hos RA’s Støttefond er der stor tilfredshed med satsningen på bustrafikken i Andelslandsbyen 
Nyvang. “Vi kender Andelslandsbyen Nyvang som en meget seriøs og dygtig formidler af dansk 
historie, så vi er glade for, at bussen nu bliver en del af dette billede, ligesom den i høj grad har 
været det over hele landet i den periode, som museet dækker,” udtaler fondens formand Søren 
Holk Hansen.  

 

Der mangler LIV I LANDSBYEN  

LIV I LANDSBYEN er aktive og glade frivillige, der kommer fra mange forskellige laug, og som går 
rundt i Nyvang i tidstypisk tøj. 

Her er en unik mulighed for at tage familie, børn og børnebørn og venner med, bare de iklædes 
tidstypisk tøj jo flere vi er jo bedre. Der vises et helt almindelig hverdagsliv anno 1940’erne. 



Kort fortalt: Skærslipperen kommer forbi, familien tager på 
skovtur, telefonisten har travlt med sladder, vaskekonen går 
rundt og tilbyder tøjvask, sygeplejerskerne har travlt med at 
passe byens Sygehus og byens borgere, folk går på besøg, der 
afholdes husmoderforeningsmøde, små ulykker sker, børnene 
går i skole og leger forskellige tidstypiske lege. 

Men når man nu ikke er til skuespil… 
Det er ikke nødvendigt at være hverken professionel skuespiller 
eller en amatør af slagsen, for Liv i Landsbyen er ikke noget 
skuespil. Man defilerer bare rundt i byen i små flokke og alene 
udklædningen i tidstypisk tøj bevirker efter sigende, at du helt 
automatisk kommer til at være en vaskekone, stodder, 
taskenspiller, luder eller lommetyv – eller bare en ganske 
almindelig kone, mand eller lømmel. 
 
Hvad kræves der ellers… 
Bare at man husker at sige DE til gæsterne! 
 
Hvornår og hvordan… 

I 2022 er foreløbig planer om 2 lørdage, datoer ikke helt på plads 
 
Har du/I lyst til at deltage i LIV I LANDSBYEN kan du/I henvende jer til Tina Klinger, tlf. 2086 
8740, mail: tolktinaklinger@gmail.com. eller Tove Junge Tlf. 2613 2527 mail: 
tovejunge@gmail.com  

Hvem kontakter du… 

Der afholdes formøde, hvor rammerne for aktiviteterne planlægges af alle deltagere i fællesskab. 

Her er plads til spontane indfald af alle slags, det er kun fantasien, der sætter grænsen.  

Hvis du/I er på Facebook kan I tilmelde jer gruppen “Liv i landsbyen. For frivillige i 
Oplevelsescenter Nyvang – på tværs af alle ”laug” Her er det nemt at følge med i hvad der sker og 
man kan også aftale og koordinere mindre træf/begivenheder hen over sæsonen. 

Al information kommer ligeledes på mail – så ingen er glemt  

Af Tove Junge/Karen Riishede, Foto: Jan-Ole Rasmussen 
 

 

 

 

 

SÅ ER DER IGEN NYT FRA NYVANG  

Tekst & fotos: Ralph Dyssov 

 

I Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk har vi - som så mange andre - ligget underdrejet, mens 
Corona har raseret over landet.  



Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget herude hos posten. Vi har lavet lidt om i vores 
udstilling med uniformer, og det har bevirket, at vi har fået 

plads til en lille udstilling med 
legetøj med relation til posten.  

Det er en af vores frivillige i 
Postlauget, Ulrik, som har 
stillet noget af sin egen 
legetøjssamling til skue.  

Desuden viser han et udsnit 
af sin samling af sparebøsser 
med postalt motiv - både 
danske og udenlandske. 

Det er meget populært, især 
blandt børnene - men de 
voksne gæster synes også 
godt om initiativet. Vi forsøger hele tiden at lave lidt nyt, så vores 
gæster til stadighed synes, at det er spændende at besøge 
Postlauget på Nyvang.  

 

Julemarked 2021 
af Carsten Andersen, foto Jan-Ole Rasmussen 
 
Årets julemarked gik rigtig godt.  
 
Det er altid spændende, hvordan årets sidste event løber af stablen. Når vi sidste års besøgstal 
eller får vi endnu flere gæster? ja, mange spørgsmål melder sig.  

 
Der var rigtig godt besøgt i de to weekender, hvor vejret 
specielt i den sidste weekend drillede lidt. Det var hundekoldt 
den sidste søndag, hvor det blæste rigtig meget. 
 
Det mærkede ikke mindst julemanden i skikkelse af 
formanden for frivilligforeningen Esben, der stod uden for 
velkomstcentret og checkede coronapas. Gæsterne var ikke 

på nogen måder uvillige. Det var som om, at alle havde accepteret, at man skulle vise coronapas 
og bruge mundbind.  
 
Aftenåbent 
 
Som et forsøg var der i år åbnet for aftenåben fredag i julemarkedsugen. 
Det var et elendigt vejr med masser af regn og dermed mudder m.v. allevegne. Uagtet vejret, så 
var der mange gæster - over 500 - fredag, og stemningen var fin på trods af det våde vejr. Der var 
flot pyntet op med lys langs stier og veje, hvilket så rigtig godt ud, og det var i den grad med til at 
give den rette stemning. 
Der skal nok kigges på åbningstider og måske også på belysning. Der er toner fremme om, at vi til 
næste år vil anbefale, at man selv medbringer en lommelygte. 



Der er i altfald intet der taler imod, at vi skal have en aften, hvor vores gæster kan nyde Nyvang. 
 
Onsdagen 
 
Der var mange gæster fra forskellige 
institutioner. Vejret var elendigt, men 
stemningen var ok. 
 
Juleafslutning 
 
Som sædvanlig mødtes alle frivillige til et lille 
arrangement efter gæsterne var sendt hjem 
den sidste søndag. Stemningen var helt i top, 
omend det kunne mærkes, at det har været 
nogle travle dage. 
 
"Julemanden" Esben Stubager afslørede, at han havde fundet en barnesut i den julemandsdragt, 
som han havde lånt af Henrik Truesen, hvilket gav anledning til megen moro. Henrik forsvarede sig 
med, at det bestemt ikke var hans egen men en, som et barn havde givet ham, og det troede vi så 
på.... 
 
Vores direktør Frits takkede alle for en flot indsats af både ansatte og frivillige. Der skal naturligvis 
evalueres på julemarkedet i de kommende dage, så vi kan se, om der er ting, som kan forbedres. 
 
Som nævnt var julemarkedet godt besøgt: Der var mere end 8000 gæster, viser de foreløbige 
opgørelser og der var totalt udsolgt alle steder i madboder m.v.   
 
Undertegnede, der havde 
sognerådsformandstøjet på, kunne 
oplyse, at det var sidste gang, at jeg 
var i den mundering, da jeg træder 
tilbage som formand, når byrådet har 
fået valgt en ny repræsentant til 
Nyvangs bestyrelse. Tak for de pæne 
tilkendegivelser. Det var en god 
julegave. 
 
Vi kan alle med god samvittighed lade 
julefreden dale over os, når der er 
ryddet op på Nyvang vel at mærke.  
 


