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Dette nyhedsbrev har følgende emner:
1. Ekskursion til Nyord – Onsdag d. 18.6. kl. 16.30 – ca. 20.00 – Grill på havnen.
2. Til verdens rigeste land. Torsdag d. 3. – d. 10. juli. Kulturhistorisk rejse.
3. HUSK: Ekskursion til Masnedø – Tirsdag d. 29. juli. Næste Nyhedsbrev.
Nyord Lokalhistoriske
Forening
Den lokalhistoriske forening på Nyord
har til formål både at "gavne og
fornøje" lokalbefolkningen med historier om livet på Nyord gennem tiderne.
Til dette indsamles viden og i et vist
omfang også dokumenter og genstande, der kan dokumentere livet.
Mest muligt materiale udstilles i
de stående udstillinger. Dem er der to
af, dels Nyord Udstillingen i gård nr.3
(Noorbohandelen), dels i Møllestangen, det statslige lods-udkikstårn fra
1882 på banken vest for landsbyen Danmarks nok mindste museum.

Nyord

Nyord set fra luften i år 2000.

Guidet rundretur i
Nyord By:

Onsdag 18. juni
Kl. 16.30-20.00

Foreningens nuværende yderst aktive
formand, William Houman, er vores
guide på byvandringen gennem den
historiske landsby – en af Danmarks få
landbyer, der ikke blev udflyttet. Selv
om Nyord er en nutidig velfungerende
by med erhvervsaktive beboere er
Nyord også en af de mest velbevarede
landsbyer med mange fredede og
restaurerede firlængede gårde midt
inde i byen. Da William Houman bl.a. er
en af øens erhvervsaktive kan han først
guide os efter kl. 16.30. Derfor har
bestyrelsen besluttet at udskifte kaffe
og kage med et passende grillarrangement på Nyord Havn.
Dato: 18. juni 2014
Tid: Kl. 16.30-20.00
Mødested: P-plads ved busholdeplads.
Pris: Kr. 75,00 pr. pers. Indeholder
betaling til guide samt grillanretning
inkl. Øl/ Vand – samt en lille kaffe-tår.
Tilmelding: john@holmer-as.dk
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Afrejsedag Torsdag d. 3. juli – Hjemkomst Torsdag d. 10. juli om formiddagen.

Til verdens rigeste land

På få år har

Norge placeret sig som verdens rigeste land. Der bygges motorveje og tunneler overalt – højhusene skyder
op i Oslo. Men Norge passer på sin kulturarv. På denne kultturhistoriske rejse skal vi opleve begge dele.
istidsfænomen med 50 m. dybe runde
8. dag – Torsdag d. 10. juli:
istidshuller, som vi skal ned i. Turen går
1.dag – Torsdag d. 3. juli:
videre
til
Skåbu,
hvor
vi
besøger
en
Kl. 10.00: Ankomst til København.
Kl. 13.30: Afrejse fra Stensved/
lokal
sæterbonde,
samt
et
privat
Kl. 11.30: Ankomst Vordingborg.
Vordingborg
Kl.
sætergårdsmuseum
højt
oppe
på
Pris: Kr. 3.700,00 inkl. transport
15.30: Oslo Færgen, København.
fjeldet. Hjemturen går igennem et
ophold og fortæring – dog ikke vin/øl til
2. dag – Fredag d. 4. juli:
enestående fjeldlandskab.
måltiderne og fortæring på færgen.
Kl. 09.30: Ankomst til Oslo.
5.
dag
–
Mandag
d.
7.
juli:
Guide og entre til museer er inklusiv.
Oslo er i en rivende udvikling. HavneHytterne
ligger
i
et
fredet
kultur
landPris ikke medlemmer: Kr. 4.200,00
fronten med det nye operahus er
skab,
hvor
bl.a.
det
berømte
Per
Gynt
Tilmelding: john@holmer-as.dk
verdensberømt. Vi skal se Kongeslottet
Friluftsteater
ligger.
Vi
besøger
den
40 46 01 12
på hovedgaden Karls Johan, forbi
gamle
velbevarede
gård,
hvor
brunMAX. 16 deltagere.
Stortinget, Domhuset og Rådhuset m.
osten
blev
opfundet.
Guide
fortæller
v. En nordmand er vores lokale guide.
historien. Vi besøger endvidere et
Kl. 19: Indkvartering i hytterne og
historisk skifferbrud.
aftensmad.

3. dag – Lørdag d. 5. juli:
Kl. 09.00: Afgang til Ringebu Stavkirke
og fredet Præstegård m. kunstudstill.
Kl. 12.00: Frokost og derefter til Dale
Gudbrands Grav – Vikingehøvding. Her
blev det norske folk kristnet i 1012.
Kl. 19.00: Aftensmad.

4. dag – Søndag d. 6. juli:
Kl. 09.00: Afgang mod Espedalen.
Besøg på Aulestad, Bjønstjerne
Bjørnsons kunstnerhjem. Herefter
køres til HELVETE – et spændende

6. dag – Tirsdag d. 8. juli:

Kl. 09.00: Afgang mod Lillehammer.
Guidet tur på Nordeuropas største
frilandsmuseum, Maihaugen. Herefter
Lillehammer på egen hånd.
Kl. 17.00: Mod hytterne og
aftensmaden.

7. dag – Onsdag d. 9. juli:
Kl. 09.00: Afrejse mod Oslo.
Besøg primært på Oslo Opera.
Kl. 16.00: Færgeafgang.

Ringebu Stavkirke
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Ændringer til rejsen:
I ovenstående program er der små
ændringer i forhold til først udsendte
program. Ændringerne skyldes forhold
vi ikke kendte i foråret.

Allerede tilmeldte:
Vi beder venligst allerede tilmeldte
bekræfte deres tilmelding på e-mail, da
ikke alle har bekræftet deres telefontilmeldinger på e-mail. Så for en
sikkerheds skyld e-mail ÉN GÅNG TILL
til john@holmer-as.dk.

Tilmelding nu:
Der er stadig pladser på turen for så
vidt mundtlige og telefoniske
tilmeldinger ikke bekræftes over email, som aftalt.
Sidste tilmeldinger skal være afgivet
inden mandag d. 16. juni 2014, hvor
også betaling af turen skal være
indgået på Museumsforeningens konto
på Møns Bank:
Reg. nr. 6140 – Konto nr. 41 17 949

Foto herover og til højre er fra Museumsforeningens seneste rejse til
”Verdens Rigeste Land”: Norge.
Vi bor i hytter ca. 1.000 m oppe i det
fantastiske norske fjeldlandskab. Hver
dobbeltværelse har sit eget toilet. Til 2
dobbeltværelser hører welness room
med sauna og dobbeltspa.
Foto og tekst:
Nyords Lokalhistoriske hjemmeside.
Norge: John Holmer alle foto.
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