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Åbningstider /Opening hours*

Forsæson:   21. april - 26. juni 
Tirs., ons., tors., lør.  og søn. 
fra kl.10-16.

Højsæson:   27. juni - 7. august  
Man., tirs., ons., tors., lør. og søn. 
fra kl. 10-16. 

Sensæson:   8. august - 23. oktober
(åbent alle dage i efterårsferien) 

Tirs., ons., tors., lør. og søn. 
fra kl.10-16.

Jul i Nyvang:   
26., 27., 30. nov. og  3. og 4. dec. fra kl. 
10-16, samt aftenåbent d. 2. dec. fra 
kl. 15-20.

Besøg vores hjemmeside for mere info 
om åbningsdage og arrangementer 
både i og uden for sæsonen. 
/See dates and program on the website.

Entrépriser/Prices* 
Voksen/Adults (18+ år)                                             

Børn og unge/Children (0-17 år)   

Grupperabat/Groups (min. 10 pers.)               

Årskort/Nyvang Pass*

Tegn årskort til Oplevelsescenter Nyvang og kom gratis ind.

Enkelt:                      350,-                  Pensionist:                      275,-

Enkelt + 1 gæst:  650,-                   Pensionist + 1 gæst:  475,-
 

* Se hjemmesiden for de altid sidste nye info.  
Årskort til institutioner og firmaer: se mere info på hjemmesiden.

Med forbehold for ændringer.  

140,- 

GRATIS entré

130,- 

I Oplevelsescenter Nyvang kan I opleve, smage, røre, 

prøve, dufte og lege jer gennem historien  

Discover life in the village

Have you ever wanted to step into a different time period? 

This is exactly what happens when you visit the Co-operative Village 

Nyvang. 

Here you will find men working the fields with horses and women 

washing clothes on washboards. You will meet farmers’ wives offer-

ing a taste of their cooking, all while you can hear the ringing sound 

of the blacksmith shaping red-hot iron into horseshoes in the back-

ground.

Willkommen auf dem Dorf

Habt ihr Lust in ein anderes Zeitalter einzutauchen und dänische 

Geschichte hautnah zu erleben? Dann besucht uns hier im Genossen-

schaftsdorf Nyvang,  dem einzigartigen Museumsdorf auf Seeland. 

Hier in Nyvang bei Holbæk, gar nicht weit von Kopenhagen, werden 

die Felder noch mit dem Pferdegespann gepflügt und geerntet, und 

die Wäsche wird auf dem Waschbrett gewaschen. Hier seht ihr dem 

Schmied dabei zu, wie er aus glühendem Eisen perfekte Hufeisen 

formt, und unsere Bäuerinnen bieten euch gern eine Kostprobe ihrer 

dänischen Hausmannskost an.

O p l eve l s e r  f o r  h e l e  f a m i l i e n

B Ø R N  G R AT I S  A D G A N G

K u l t u r h i s t o r i s k
O p l eve l s e s c e n t e r

Oplevelsescenter Nyvang 
Open Air Museum

S æ s o n  2 0 2 2



Oplev Nyvang Besættes, hvor Nyvang indtages af tyske soldater, som 

de så ud i krigsårene. Bliv en del af modstandsarbejdet og oplev en dag, 

hvor Nyvang besættes og befries.

Deltag i gamle lege og løs spændende opgaver i hele sommerferien.

Oplev fortidens høstmarked lyslevende. Høsten er kommet i hus, og 

landbetjenten har nok at se til, for det vrimler med gøglere og godtfolk, 

taskenspillere og lirekassemænd. Nu er bønderne kommet til byen, og 

der skal handles!

I efterårsferien kan børn og voksne sammen opleve En dag uden 

mobil.  Kom på en tidsrejse tilbage til oldemors og oldefars barndom, 

og oplev ”de gode gamle dage” på egen krop.

Kom i nostalgisk julestemning til Jul i Nyvang, og oplev hele Nyvang 

julepyntet. Nissebørn vil sprede julehygge på deres vej rundt i Nyvang, 

og børn kan aflevere deres ønskeseddel til julemanden og være med i 

Den store julekonkurrence. 

          Se hele programmet på hjemmesiden og app'en 

 

Oplev historien Oplev historien 
LyslevendeLyslevende 

I Oplevelsescenter Nyvang kan I opleve livet i en 
landsby anno 1940’erne.  
Nyvang er et anderledes og levende kulturhistorisk 
oplevelsescenter, hvor I kan røre, smage, dufte og lege 

jer gennem historien. 

På Husmandsstedet er der tændt op i komfuret, og 

kaffen er lavet med erstatningen Rich's. I er velkomne  

til at smage, og måske bliver I sat til at vaske op med 

karskrubbe og soda. 

Har I benzin i blodet, er vognmandsforretningen noget 
for jer. I smedjen er der ild i essen, og den store snav-

sede smed har travlt med at hamre på jernet og regere 

med ilden.  

I Andelsmejeriet arbejdes der ofte i weekenden. Her 

kan I smage på gammeldags kærnemælk og se mejeris-

terne lave smør. Det friskkærnede smør og den nyla-
vede rygeost kan købes i brugsforeningen. I Brugsen 
kan I få alt fra klipfisk til lakridspiber. Og bagefter kan I 

besøge brugsuddelerens lejlighed. 
I Andelslandsbyen finder I også kirke, forsamlingshus, 
politi, skole samt mange andre bygninger og  deres 

beboere.

      Vi glæder os til at byde 
       jer velkommen i Nyvang.

Nyvang byder på mange spændende arrangementer.

I har mulighed for at opleve arbejdende værksteder, besøge 

dyrene og blive hvirvlet ind i de mange små og store historier 

om livet i 1940'erne.  

Der venter en dag fuld af oplevelser og aktiviteter, når I 

besøger Nyvang.

  

Download Nyvang app'en, og læs eller lyt til 

spændende historier på jeres vej rundt i 

Nyvang.

Oplev årets nye attraktioner, Nyvangs Apothek og Den Røde Rutebil.

Mød Nyvangs frivillige, som er med til at gøre Andelslandsbyen og 

værkstederne levende.

Hør hvordan andelsforeningerne var med til at forme Danmark 

økonomisk og demokratisk, hvor bønderne fik vendt økonomisk krise til 

velstand, bl.a ved at slå sig sammen i andelsmejerier og slagterier. 

 

Hos Nyvangs Slagter kan I købe lækre hjemmelavede slagtervarer og 

de berømte frikadeller med rugbrød til. Og er I lækkersultne, serverer 

Bageren friskbagt brød og kage til kaffen.

Arrangementer og aktiviteter attraktioner og bygninger

Nyvang fylder 30 år d. 28. maj, og det skal fejres!

Jubilæums-fest    Mad og drikke

Nyvangs hyggelige café Madam Blå 

har et velsmagende udvalg af bl.a. 

smørrebrød, lune retter, samt kaffe 

med hjemmelavede kager. I har også 

mulighed for at købe en  frokostkurv  

eller madpakke, og tage med ud i det 

grønne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

på www.oplevelsescenternyvang.dk, 

og vær altid opdateret på, hvad 

der sker i Nyvang.

Shows og vintagemarked

Amerikaner veteranbiler

Gøgl som i gamle dage

Vintage modeshow

Vinylmarked

Danseundervisning

Seksualoplysning som 50’erne

Asfaltbal med DJ

Live rock ‘n’ roll

Snacks og mad fra 50’erne

Drinks og cocktails fra 50’erne

Dagen byder på spændende aktiviteter, shows, fest og 
ballade. 
Læs meget mere om jubilæet på hjemmesiden og app'en.


