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Ordet er Frits’ 
Ved Karen Riishede 

 

Nyt år, ny sæson uden Corona restriktioner, flere gode nyheder  

 

Første gode nyhed 

Ole Hansen, som er formand for kulturudvalget i Holbæk Kommune, er nu kommunens 
repræsentant i Nyvang indtil næste bestyrelsesmøde, hvor jeg forventer, at han bliver valgt 
til vores nye formand.  

Ole Hansen er rigtig glad for stedet her, og der er god overensstemmelse mellem vores 
ideer og holdninger til Nyvang. Vi har haft et møde sammen med Carsten Andersen, hvor 
vi har indført ham i den særlige kultur her i Nyvang og kemien er rigtig god og så sidder 
han jo tæt på borgmesteren ;-)…. 

 

Anden gode nyhed: 

De sidste penge til en manufakturforretning mellem Apotek og KTAS er bevilget. Når 
Anders og Søren får tid, går de i gang med at etablere forretningen, som skal ligne Skjerns 
Magasin fra Matador.  



 

Tredje gode nyhed: 

Vores flotte veteranbil skal ud at køre. Der skal etableres et chaufførlaug med tilknytning til 
Zonen. Jeg tager selv det nye chaufførbevis i min vinterferie, så jeg kan også kan køre 
bussen, hvis vi ikke har en frivillig ved hånden. Det er en gammel bus uden servostyring, 
så det kræver noget teknik og et bevis til at køre med passagerer. Chaufførinteresserede 
til lauget må gerne melde sig.  

 

Fjerde gode nyhed 

Er vores store 30 års jubilæum - sæt kryds i kalenderen d. 28. maj.  

Vi har lejet et telt på 1000 m2, som bliver opsat på markedspladsen. Første del er for de 
frivillige og særligt inviterede. Der vil være morgenbuffet og taler ved bl.a. borgmester og 
formand samt indvielse af Apotek og den Røde Rutebil. Kl. 11.30 åbnes for publikum, og 
så bliver der byfest og senere asfaltbal.  

Alle frivillige deltager gratis hele dagen – også selvom man ikke har årskort. 

 

Kan I hjælpe os? 

I administrationen er vi alle sammen ”nye” i forhold til Nyvangs alder, så vi vil meget gerne 
høre det, hvis nogen af jer kender nogen, som vi skal huske at invitere til jubilæumsdagen.  

Og hvis I så også ligger inde med gode historier fra Nyvangs fortid, så kom endelig til mig 
med dem - måske kan vi bruge dem i en eller anden sammenhæng. 

 

Fuld åbenhed 

Næste sæson skal dørene være åbne – også selv om der ikke er frivillige på vagt. Vi hører 
fra besøgende, at de føler, de går glip af noget ved at komme til låste døre, så vi skal have 
åbent alle steder i 2022 - også fx i cykelsmedien og hos smedene - selv om det måske 
ikke lykkes at bemande alle lokaliteterne.  

I huse, hvor der ikke kræves fagkendskab, kan man godt vikariere for hinanden. 

 

Nye tider med åbning – hvordan? 

Restriktionerne er væk, og det betyder, at vi bruger almindelig sund fornuft i forhold til 
besøgende og lokaliteter. Og hvis der er specielle ønsker eller tvivl om, hvordan man skal 
forholde sig, så tøv ikke med at henvende jer i administrationen. 

 



Jeg glæder mig til den nye sæson og fortsættelse følger i næste Nyvang Post ;-) 

Frits 

 

Traktørlaug bliver til nyt Fælleslaug 

Annette Matthiesen 

 

Tirsdag den 1. marts 2022, kl. 15.00 inviteres alle til fællesmøde i Foredragssalen om etablering af 
et nyt fælles laug. (tidligere Traktørlauget) 

Baggrunden er, at der også i år bliver brug for interesserede frivillige til forskellige arrangementer – 
fx. besættelsesweekend, høstmarked og julemarked.  Det gør det muligt hurtigt at få direkte 
kontakt med de frivillige, der er interesserede, når nye udfordringer melder sig og Nyvang får brug 
for folk. 

 

Bankospil 

Fotograf Jan-Ole Rasmussen 

 

 

 

Lidt stemningsbilleder fra et godt besøgt bankospil d. 6. 
februar – der var 97 deltagere 

 

 

 



Træfældning i Nyvang 

Tekst og billeder Annet Mathiesen 

Vinteren er ved at gå på held, og foråret kommer snart. 

Der har været aktiviteter rundt omkring i Nyvang efter 
julemarkedet og gennem januar måned.    

Blandt andet er den store 
bunke af træ, som 
gennem det seneste års 
tid er blevet fældet i 
Nyvang, kløvet til 
brænde til brug i 

mejeriet. Og det var store mængder, der var tale om.  

Firmaet, der stod for at kløve træet, har oplyst, at der 
nok er omkring 150 rummeter.  

Ligeledes er der blevet kløvet brænde ved savværket. Nu er 
arbejdet tilendebragt, så gå en tur omkring mejeriet og 
savværket og se de store brændestabler.  

Samme firma, som har kløvet brænde, har fældet en del træ 
langs grusveje og stier, sådan at alle elledninger nu er frie. 

 

 

 

 

Er der nogen, der har?  

eller kender nogen, der har?  

Eller kender nogen, der kender nogen der har? 

 

Store hårdføre grønne planter, som fylder for meget 
hjemme og nu må komme til ære og værdighed i 
stuerne i Hovedhuset 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Så må I meget gerne kontakte Janne Andersen, tlf. 21575080 eller en af de 
brune kitler i håndværkerlauget 

Takst Karen Riishede 

Vigtige datoer i nærmeste fremtid 

Tirsdag den 1. marts 2022, kl. 15.00. i foredragssalen - fællesmøde om nyt Fælleslaug i stedet 
for Traktørlauget 

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00 - Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Nyvang, 
Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk 

Tirsdag d. 5. april - Laugsformandsmøde  

 

 


