Årets gang på Nymindegab Museum
Merete Vigen Hansen

Vinteren igennem blev der arbejdet i
savmøllen, krumvokset fyr blev omdannet til spanter, der blev kalfatret
og malet og i det tidlige forår kunne
Gaf-lauget, museets frivillige bådebyggere, den bære den første Gaf-pram ud.
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D. 8. maj kunne den første Gaf-pramsøsætning løbe af stablen. Gaf-lauget
trak prammen gennem Nymindegab
til Vesterhavn, hvor den blev døbt
og søsat. Den gode pram fik navnet
Anna, kanonsalut og fin velkomst af
kutteren V6. Op mod 200 mennesker
deltog i søsætningen og der blev serveret røget helt, rugbrød og håndbajere til alle, mens Anna var ude på
sin jomfrusejlads.
På Nymindegab Museum formidles
kulturhistorien også ude landskabet.
I 2010 var der ture ved Gammelgab
der stod i snapseurternes tegn og
mange var med på familiebunkerturene og lærte mere om Atlantvolden.
Landskabet ved Nymindegab byder
hele tiden på nye oplevelser, som en
søndag i maj efter regn hvor solen
brød frem og en flok børn og voksne
fik 6 hugorme at se.
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Lønnepigedagen blev afholdt en dejlig julisøndag hvor gæsterne kunne
rejse tilbage til jernalderen. Der blev
arbejdet hårdt ved skubbekværnene,
resultatet blev oldtidsbrød bagt på
bålet, hertil hjemmegjort smør og
ost. Byggrød blev der også smagt på
og man kunne være pottemager for
en dag. Andre mødte Lønnepigen i
levende live og prøvede selv at spinde og væve som på hendes tid.
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Året igennem er der fokus på, at gæsterne kan deltage aktivt, hvad enten
det er ved at høvle og slibe en træfisk
fin og glat i savmøllen eller at plukke
nyslagtede høns på Store suppedage
i efterårsferien. Mere end 200 gæster
nåede at smage på suppen, og mange
fik øvet sig i den vanskelige husmoderdisciplin at lave melboller.

Merete Vigen Hansen
kan kontaktes på:
mvh@vardemuseum.dk
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