
 

SENIORIDRÆTTEN STORKØBENHAVN BESØGER ONSDAG 10 

MAJ 2023 OPLEVELSESCENTER NYVANG I HOLBÆK. 

Så kan I godt gøre klar til en skovtur ud i det blå onsdag den 10. maj 2023. 

Målet er Oplevelsescentret Nyvang ved Holbæk. I Nyvang kan du opleve livet i en andelslandsby i midten af 1900-tallet - et 

oplevelsescenter, hvor du kan røre, gøre og lege dig gennem historien og besøge de mange aktiviteter i form af værksteder, 

butikker, politistation, posthus, flyhangar, mejeri, kirke, forsamlingshus og meget mere. Mange af aktiviteterne er 

”bemandet” med frivillige, som repræsenterer faget. Du finder alt om Nyvang på https://www.oplevelsescenternyvang.dk/ 

Vores program er: 

Kl. 10.00 Ankomst til Nyvang  

Kl. 10.30 Tidstypisk, fornøjelig gymnastik med hr. og fru Müller – en opvarmning til næste punkt 

Kl. 10.45 Guidet rundvisning i grupper a’ 25 personer 

Kl. 13.15 Frokost i Madam Blaa – 2 stk. højbelagt smørrebrød og 1 drikkevare 

Kl. 14.30 Tid på egen hånd rundt på museet  

Kl. 16.00 Hjemrejse 

 

Pris for turen incl. bus, entre, gymnastik, guider, frokost er kr. 225,00 pro person. 

Vi lover bustransport til Holbæk med opsamling centrale steder i København. Opsamlingsstederne/tidspunkt kan vi først 

melde ud, når vi kender deltagerne, og hvorfra/hvor mange der deltager. 

Tilmelding skal ske til formanden/forkvinden i din seniorforening, som senest d.24. april 2023 meddeler Københavns 

Firmasport antal deltagere og navne på mail poulerik@koebenhavnsfirmasport.dk Vi sender en regning til foreningen for 

betaling af deltagelsen. 

Håber mange har lyst til at deltage – vi skal bare have en hyggelig og nostalgisk dag i smukke opgivelser. 

Husk at tage praktisk tøj på og gode sko, for der skal gås nogle kilometer, og vi kan jo ikke garantere solskinsvejr. 

Vi glæder os til at byde velkommen i Holbæk og vedhæfter et kort over Oplevelsescenter Nyvang. 

Anne Dehn og Poul-Erik Oppelstrup 

22791304  *  20773701 
www.koebenhavnsfirmasport.dk 
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