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Dette nyhedsbrev omhandler:
1. Tur til det nye Trelleborg: ”Ringborg” ved Køge torsdag d. 14 juli 2016, kl. 13.30.
2. Indvielse af ny broadgang til Theisens Papirværk i Vintersbølle fredag d. 8. juli 2016, kl. 11.00

Generalforsamling 2016

Museumsforeningen er vært ved en omvisning på den nye Vikingeborg ved Lellinge torsdag d. 14. juli kl.13.30. Alle
interesserede er velkommen. Deltagerne kører selv, og vi opfordrer til fælleskørsel. Ringborg er beliggende lige ved
motorvejsafkørsel til Lellinge ved Køge hvor man drejer mod venstre og over motorvejsbroen efter afkørsel. Parkering på
Ringborgs p-plads koster kr. 30,00. Omvisning vil ske med arkæologer, der arbejder på stedet. Fra taget af det nye
Velkomst Center som ligger 6 meter over terræn kan hele Ringborgen overskues. Rundvisningen vil vare ca. 1½ time
hvor også genstande fra Vikingetiden fremvises. Der vil kunne købes kaffe og is på stedet.
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Museumsforening og Den Selvejende
Institution
”Theisens
Papirværk” vil benytte lejligheden
til at takke støtteforening og
Teknisk Forvaltning i Vordingborg
Kommune for det flotte arbejde,
der er udført. Dels med oprydning
og forundersøgelser og dels med
etablering af den nye gangbro.

Vordingborgs største
industrikompleks

Ny bro til Theisens Papirværk
indvies fredag 8 juli kl. 11.00
museums

På mere end 16 arbejdsdage har en
gruppe af museumsfrivillige ryddet
op og udgravet søgerender omkring
Theisens Papirværk i Vinterbølle
Skoven i Nyråd øst for Vordingborg.
En af de helt store udfordringer har
været adgangsforholdene til møllen, som ligger på den anden side af
Vinterbøllebækken.

Her skal møllehjulet
genopføres.

Den oprindelig adgangsvej er nedbrudt og ikke brugbar. I den anledning har der været ført forhandlinger med Vordingborg Kommune
som indtil nu har resulteret i, at
Kommunen har tilbudt at reetablere en tidligere gangbro over
bækken. Den nye bro er langt
flottere og mere funktionel end
tidligere.

Det er en yderst vigtig del af
Vordingborgs Erhvervshistorie fra
1700-tallet, der er ved at blive
afdækket. Det er dels historien om
5 vandmøller beliggende fra
Hulmosesøen til Blegen ved Bøgestrømmen, men også en delhistorie
af og om
Køng Fabrikker,
der var en af de største og første
industrikomplekser i Danmark.
Historien om Køng Fabrikker starter
som bekendt sidst i 1700-tallet og
varer til begyndelsen af 20-erne i
det 20. århundrede.
Theisens vandmølle er en del af
historien om Køng Fabrikker, men
har også sin helt egen spændende
historie, som langsomt er ved at
blive afdækket sideløbende med de
fysiske arkæologiske arbejder på
stedet.
Om dette vil der blive redegjort for
i forbindelsen med indvielsen.

Vejen der til Theisens
Kør til Nyråd Hovedgade – lige vest
for Hulmosesøen køres mod syd ad
Vintersbølle Skovvej. Parkering
inden skovgrusvejen begynder.
Man går til sidste hus på højre side.
Følg herefter de opsatte skilte.
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