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Nyborg Museumsforening takker alle vores 

medlemmer for tålmodighed med vores 

coronabestemte ændringer - og ønsker alle en 

glædelig jul og et godt nytår med ønsket om at 

2021 giver os flere muligheder for at mødes til 

aktiviteter i foreningen. 

Foredrag om ”Restaureringen af Nyborg Slot – før 

og lige nu” 

• 2. februar kl. 16.30 - 17.30 på Tinghuset, maks. 25 personer 

• 17. februar kl. 16.30 - 17.30 på Tinghuset, maks. 25 personer 

Mette Ladegård Thøgersen fortæller om restaureringsprojektet og om forrige projekt 

ved Mogens Clemmesen, et projekt, der trækker fine tråde til restaureringen i dag. 

Der vil selvfølgelig blive tid til spørgsmål – både om restaureringen og slotsprojektet 

helt generelt. Foredraget er gratis.  

Der er desværre ikke mulighed for servering af en forfriskning. Da der - endnu - kun 

kan være 25 deltagere, er tilmelding nødvendig. Tilmelding til Anne-Berit Nielsen, 

abhn@mail.tele.dk (husk at anføre hvilken dag der ønskes)  

Rundvisning på byggepladsen ved Nyborg Slot med rundtur på slottet 

• 3. marts kl. 16-17, maks. 9 personer  

• 16. marts kl. 16-17, maks. 9 personer  

Hvis coronaen tillader det - til den tid - forhøjes 

deltagerantallet til max 15. Mette Ladegård 

Thøgersen viser restaureringsprojekterne - såvel 

det nutidige, som Mogens Clemmesens projekt. 

Turen er gratis. 

Mødested: Indgangen til byggepladsen i Slotsgade. 

Alle deltagere skal bære sikkerhedssko og refleksvest. Museet har begge dele – men 

man er også velkommen til selv at medbringe. Tilmelding til Anne-Berit Nielsen, 

abhn@mail.tele.dk (husk at anføre hvilken dag der ønskes)  

Vinterens traditionsrige gåtur - Rundvisning i Kongens Dyrehave 

• 24. januar 2021, klokken 10.00-12:00 

• 24. januar 2021, klokken 13.00-15:00 

Dyrehaven i Nyborg er formentlig landets ældste kongelige dyrehave i mere 

moderne forstand. Den er anlagt senest i 1550’erne i forbindelse med udvidelsen af 

Nyborg Slot og arbejdet med at gøre Nyborg til befæstet kongelig residensby under 

Christian 3 (1536-1559). Allerede under Kong Hans (1481-1513) omtales imidlertid en 

jagtmester og en kongelig dyrehave, som kan være identisk med Christian 3.s 

dyrehave. Turen er gratis. 

Guider: Museumsinspektør Jonas Kragegaard og Natur- og Kulturvejleder Tue 

Skovgård Larsen. På denne tur kan du opleve både historiens og naturens vingesus 

serveret af historikeren og biologen i fællesskab. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.bjarne-k.dk%2F%3Fp%3D222&psig=AOvVaw2xo3KPEXJhtotzDZspZLMw&ust=1605700614622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCN3onDie0CFQAAAAAdAAAAABAM


 

Side | 2 af 2 

Mødested: Rastepladsen på dæmningen ved Holckenhavn Fjord - Koordinater: 163 

109, 5800 Nyborg 

Antal: For at undgå smittespredning må der kun tilmeldes 18 personer pr. tur, som 

derefter deles i to hold, så hvert hold bliver 10 personer inklusivt formidler.  
Tilmelding til Peter Engel, peterengel@mail.dk 

Byvandring med barnevogn 

Nyborg Museumsforening vil i samarbejde med Nyborg Kommunes Sundhedspleje 

arrangere en byvandring for forældre, der er på forældreorlov. 

• 24. marts, kl. 10.30 – ca. 12.00 

Mødested: Kirkepladsen - turen afsluttes på Tinghuset. Vi håber med mulighed for 

kaffe/te/vand - mælk og ren ble til de små. 

Guide: Aksel Andersen, b.a. i historie, tilknyttet Nyborg Museum og Nyborg 

Lokalhistoriske Arkiv, vil fortælle Nyborgs historie og bygninger.  
Tilmelding til Anne-Berit Nielsen, abhn@mail.tele.dk 

Kirkegårdsvandring med bedsteforældre og børnebørn 

I foråret planlægges der kirkegårdsvandring for børn og 

deres bedsteforældre. Det er både fordi mange børn finder 

historien spændende, men også i håbet om at 

bedsteforældrene kan give deres historie videre.  

Kontingent for 2021 

Med dette nyhedsbrev følger nyt medlemskort for 2021 samt en kontingent-

opkrævning, som bedes betalt senest den 31. januar 2021. 

Generalforsamling i 2021  

• Afholdes onsdag den 17. marts 2021 -  kl. 19. 

• Sted: Sprotoftens aktivitetshus 

• Dagsorden efter vedtægterne 

Det er endnu usikkert om der vil blive mulighed for spisning og foredrag - ligesom det 

ikke vides om der vil blive begrænsninger i deltagerantal - men skriv datoen i 

kalenderen - i bestyrelsen håber vi på fuldt program. 

Endeligt program vil blive annonceret i Nyborg lokalavis - slået op på foreningens 

facebookside - og på Museets hjemmeside. 

Glædelig jul og godt nytår til dig og dine! 

Giv en fantastisk julegave til nogen du holder af – et medlemskab til Nyborg 

Museumsforening. Kontingentet er fortsat 300 kr.  

 
Formand: Ivar Hviid, ihviid@hotmail.com 

Næstformand: Anne-Berit Nielsen, abhn@mail.tele.dk 

Kasserer: Peter Engel, peterengel@mail.dk 

Sekretær: Camilla Fibiger Gausdal nyborgmuseumsforening@gmail.com 

Erik Press: epr@c.dk 

Jørn Lohmann: 5800lohmann@gmail.com 

Niels-Ole Madsen: nielsole.madsen@icloud.com 

Dan Michelsen: Danmichelsen@live.dk 

Flemming Kjærulf: fkjerulf@mail.dk 
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