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NYHEDSBREV 
NYBORG MUSEUMSFORENING SENDER FØRSTE NYHEDSBREV EFTER COVID-19 

 

Ny bestyrelse i Nyborg Museumsforening 

Ny bestyrelse i 

Nyborg 

Museumsforening 

Museumsforeningen bestyrelse 

konstitueret 12. august 2020.  

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  

 

Tusind tak for indsatsen til Elin Høj 

Jensen og John Maalø Larsen for en lang 

og stor indsats! 

 

Der skal også lyde en stor tak til de 

mange, der har hjulpet med at få delt 

årsskriftet og nyhedsbreve ud. Vi er klar 

over, at I gør et stort stykke arbejde. 

 

COVID-19 

Vi tager gerne imod ideer til lokal-

historiske aktiviteter 

COVID-19 har betydet at aktiviteter som foredrag og indendørsmøder stadig ikke 

er muligt, da vores almindelige foredragssal på tinghuset nu kun kan rumme ca. 30 

mennesker. Vi vil derfor se tiden an til begyndelsen af 2021. Herom i næste 

nyhedsbrev.  
 

Det er heller ingen hemmelighed, at det ikke har været let at stykke et program 

sammen for dette efterår.  
 

Heldigvis har Østfyns Museer afholdt mange guidede turde henover sommeren, og 

vi forventer at komme tilbage med fornyet styrke i foråret.  
 

Der er allerede drøftet mange spændende foredrag på  

seneste bestyrelsesmøde. 
 

Guidet tur på Forsorgs-

museet i Svendborg 

Vi har på nuværende tidspunkt et 

arrangement i kalenderen 

 

Der er arrangeret tur til Forsorgsmuseet 

i Svendborg søndag den 22. november 

kl. 14.00 

Der er et max. antal på 25 personer, og 

princippet om først til mølle gælder.  

Kørsel i egen bil grundet COVID-19. 

 

Tilmelding til Erik Press på epr@c.dk 

 

Fra Forsorgsmuseets Facebook kan man 

se et billede af Anton fra Nyborg. Hans 

forældre var skomagere. Som voksen 

ernærede Anton sig som cigarmager og 

blev gift med Elisabeth. Lykken holdt 

dog ikke evigt, og de to blev  

Anton kom første gang på Fattiggården 

den 15. september 1935. Han blev 

indleveret af politiet, som havde kørt 

ham direkte fra fængslet til 

Fattiggården. Måske vi er heldige at 

kunne høre mere om Anton.  

 

       Anton fra Nyborg 

 
 

mailto:epr@c.dk


30.08.2020  / /  01 NYHEDSBREV 
 

SIDE 2 

 

 

KONTAKT OS. 

 

 

FACEBOOK 

 

 

SOM MEDLEM 

MAIL 

For at bruge foreningens penge 

På noget spændende 

…FÅR DU OGSÅ 

Husk du har gratis adgang til alle Østfyns 

Museer for dig og en gæst mod fremvisning af 

dit medlemskort. 

 

Østfyns Museer omfatter Borgmestergården, 

Vikingemuseet Ladby, Johannes Larsen 

Museet, Farvergården og Toldboden i 

Kerteminde - samt 

Nyborg Slot efter 

genåbningen. 

 

 

 

 

 

 

GUIDED TUR 

Tag dit barnebarn 

med på gåtur  

Som noget nyt vil vi forsøge at fokusere lidt 

mere på familierne. Vi forsøger på nuværende 

tidspunkt at få planlagt en guidet tur, hvor 

man er hjertelig velkommen til at tage sit 

barnebarn med.  

Når vi har fået det arrangeret, vil vi sætte det 

på foreningens facebookside samt sende 

besked pr. mail. Har vi ikke din mail, så send 

den meget gerne til Peter Engel. 

 

Arrangementet forventes afholdt i oktober en 

søndag formiddag, hvor man går en tur 

gennem byen med sit barnebarn. 

 

Arrangementet henvender sig til børn i alderen 

8 til 13 år, og forventes at være ca. en time.  

 

For at bruge pengene ikke bare fornuftigt, men 

også på noget spændende, vil vi meget gerne 

bede om, at man som medlem af foreningen 

sender sin email. Vi bruger mange penge 

årligt på porto, men vi har mere lyst til at 

bruge dem på aktiviteter.   

 

Udover at det pengene kan gå til foredrag og 

spændende ture, vil det være en meget stor 

hjælp for de personer, som enten pakker 

nyhedsbreve eller kører ud med dem ganske 

frivilligt.  

 

Derudover er der den miljømæssige gevinst 

ved at sende nyhedsbrevet elektronisk, hvis 

man også synes det er værd at tage med.  

 

Så kære medlem send dit navn og din email til 

nyborgmuseumsforening@gmail.com, så vil 

du gøre flere taknemlige, end du aner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg Nyborg museumsforening på facebook 

 

 

 

 

 

Årets julemarked – vi har brug for din hjælp! 

Årets julemarked afholdes  

5.-6. og 12.-13. december 2020 

Som traditionen byder, har 

Museumsforeningen en bod på 

borgmestergården begge weekender, 

hvor vi inviterer til medlemskab, 

skænker smagsprøver af - og sælger - 

årets juleøl.  

 

Vi har også et fint hæfte med kunst af 

Hans Eriksen. 

 

Til julemarkedet har får vi hårdt brug for  

hjælp af vore medlemmer, som altid er 

gode til at skabe julestemning på 

markedet.   

 

Vagterne strækker sig over 2 – 3 timer, 

og der vil være et bestyrelsesmedlem på 

vagt sammen med de frivillige.  

Om lørdagene skal vores bod have 

åbent fra klokken 10-18 og om 

søndagene fra klokken 10-16. 

 

Hvis du vil hjælpe, kontakt da Peter 

Engel på 40 31 63 56 eller 

peterengel@mail.dk 
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