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Indbydelse til rundvisning på Oplevelsescenter Nyvang
onsdag den 9. september 2020
Vi mødes kl. 9.45 foran Valby Station, Toftebakkevej.
Der holder en bus klar, som kører os til Nyvang, der ligger lidt uden for Holbæk.
Programmet er således:
kl. 10.00 Afgang med bus fra Valby Station
kl. 11.00 Ankomst til Oplevelsescenter Nyvang
kl. 11.00 Guidet rundvisning i Nyvang
kl. 12.00 Frokost i Madam Blå med efterfølgende kaffe og hjemmebagt kage
kl. 13.30 På rundtur i Nyvang på egen hånd
kl. 14.30 Med bus tilbage til Valby Station
kl. 15.30 Ankomst til Valby Station
Rundvisning i Oplevelsescenter Nyvang
I Oplevelsescenter Nyvang kan man opleve livet og hverdagen i en andelslandsby i midten
af 1900-tallet. Nyvang er et anderledes og levende oplevelsescenter, hvor man kan røre,
gøre, smage, prøve, dufte og lege sig gennem historien.
Der er et utal af forskellige oplevelser og forretninger, f.eks. børstenbinderværksted,
bageri, slagter, frisørsalon, legetøjsforretning, radioforretning, landsbyskole osv. osv. Man
bliver virkelig ført tilbage til den tid, hvor vores bedsteforældre levede.
Praktisk info
Der er plads til 50 deltagere, hvilket svarer til den plads, der er i bussen. Derfor er
deltagelse først til mølle.
Vi har spurgt busselskabet, om der er særlige restriktioner mht. corona, men der er i
skrivende stund kun de almindelige henvisninger, som de offentlige myndigheder giver.
Frokosten betaler foreningen, men drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til dette arrangement er først til mølle og kan ske til foreningens sekretær Jette
Dipo på mail jettedipo@hotmail.com eller ved at udfylde og sende vedlagte slip.
Tilmeldingen skal være Jette Dipo i hænde senest fredag den 28. august 2020.
Husk venligst at melde afbud i god tid, hvis du, efter at være tilmeldt, alligevel ikke kan
deltage.

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen
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TILMELDING
Ja tak, jeg vil gerne deltage i udflugten til Andelslandsbyen Nyvang, onsdag den 9.
september 2020

Navn:___________________________________________________________________
(blokbogstaver)

Din tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 28. august 2020.
Sendes til:

Jette Dipo
Støden 3, 2. lejl. 521
4000 Roskilde
Tlf.: 3026 1947
Du kan inden for samme tidsfrist tilmelde dig ved at sende en e-mail til:
jettedipo@hotmail.com

