
Erindringer fra Nakke Lyng, Trolleskoven,
Rørvig og Nakke Skov

Hent bøger PDF

Annie Brydegaard Danielsen

Erindringer fra Nakke Lyng, Trolleskoven, Rørvig og Nakke Skov Annie Brydegaard Danielsen Hent PDF
”Nakkeboerne var tidligt optaget af højskolebevægelsen, hvorimod mange i Rørvig lod det fare, så derved
opstod stridighederne omkring forsamlingshusets placering, som endte med, at det ligger i Mellemleddet i
dag. De mange billeder bevidner, at Sognegården blev omdrejningspunktet for bøgernes magi, idrætslivet,

ride fastelavn, sangkor, kurser, foredrag, folkeafstemninger, juletræsfester og dilettantkomedier.
Kapitlerne er enkeltstående beretning. Man kan følge udviklingen på Møllegården fra mølleindustri til

maskinstation. Rørvig præsternes udfoldelser i sognet. Herefter følger beretninger om bombekatastrofe i 1944
og invasionen af tyske flygtninge. Efter Danmarks befrielse blev klapjagterne genoptaget i Amtsplantagen, og

is salget gik stygende ved Kabelhuset.
Avisbudene bringer os rundt distriktet. Amtssparekassen får nye lokaler i Rørvig. Der bygges statshus i
Rørvig. Vi besøger Hotelejere og personale på Missionskurstedet. Birkehaven skifter ejer. Trolleskoven

udstykkes til sommerhuse og en købmandsbutik opstår. Gartner Jytte vinder en konkurrence. Palle Kjærulff-
Schmidts får gennembrud med filmen Weekend med manuskript af Rifbjerg og optagelser ved Skansehage.
Man læser om sognefogeden, sognerådet og Rørvig Kommunekontor. Det gamle og det ny alderdomshjem,
hvor Else og personalet drager omsorg for beboerne. Asfaltballet er den årlige begivenhed i Nykøbing.

Livet på Brydegaard blev forandret i en tid, hvor pigtrådsmusikken strømmede ud af transistorradioen, og
mejeriet omdannes til kollektiv. Der blev igen brug for Nakke Bylaug. Beretningen afrundes med oprejsning

af Nakke Skov.”

 

”Nakkeboerne var tidligt optaget af højskolebevægelsen, hvorimod
mange i Rørvig lod det fare, så derved opstod stridighederne

omkring forsamlingshusets placering, som endte med, at det ligger i
Mellemleddet i dag. De mange billeder bevidner, at Sognegården
blev omdrejningspunktet for bøgernes magi, idrætslivet, ride

fastelavn, sangkor, kurser, foredrag, folkeafstemninger, juletræsfester
og dilettantkomedier.

Kapitlerne er enkeltstående beretning. Man kan følge udviklingen på
Møllegården fra mølleindustri til maskinstation. Rørvig præsternes
udfoldelser i sognet. Herefter følger beretninger om bombekatastrofe
i 1944 og invasionen af tyske flygtninge. Efter Danmarks befrielse
blev klapjagterne genoptaget i Amtsplantagen, og is salget gik

stygende ved Kabelhuset.
Avisbudene bringer os rundt distriktet. Amtssparekassen får nye

lokaler i Rørvig. Der bygges statshus i Rørvig. Vi besøger Hotelejere
og personale på Missionskurstedet. Birkehaven skifter ejer.

Trolleskoven udstykkes til sommerhuse og en købmandsbutik opstår.
Gartner Jytte vinder en konkurrence. Palle Kjærulff-Schmidts får
gennembrud med filmen Weekend med manuskript af Rifbjerg og

optagelser ved Skansehage. Man læser om sognefogeden, sognerådet
og Rørvig Kommunekontor. Det gamle og det ny alderdomshjem,
hvor Else og personalet drager omsorg for beboerne. Asfaltballet er

den årlige begivenhed i Nykøbing.



Livet på Brydegaard blev forandret i en tid, hvor pigtrådsmusikken
strømmede ud af transistorradioen, og mejeriet omdannes til
kollektiv. Der blev igen brug for Nakke Bylaug. Beretningen

afrundes med oprejsning af Nakke Skov.”
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