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Generalforsamling
·
·
·

TID: onsdag den 2. juni 2021 - kl. 19
STED: Sprotoftens aktivitetshus
Dagsorden efter vedtægterne

I henhold til gældende coronaregler er det tilladt at mødes 50 personer indendørs. Kun
medlemmer, der kan fremvise medlemskort og coronapas, har mulighed for at deltage. Der er ikke
arrangeret spisning og foredrag grundet corona. Af samme grund kan der forekomme
begrænsninger i deltagerantal.

Foredrag om restaureringen af Nyborg Slot – tidligere og nu.
Foredrag og besøg på byggepladsen ved Nyborg Slot, hvor vi ser på Kongefløjen, der pt. er under
restaurering. Mette Ladegård Thøgersen viser restaureringsprojekterne, såvel det nutidige, som
Mogens Clemmesens projekt. Maks. deltagerantal: 15. Coronapas påkrævet.
•
•
•

Søndag den 20. juni kl. 14-16
Onsdag den 7. juli kl. 15-17
Onsdag den 21. juli kl. 15-17

STED: Tinghuset, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg. Det praktiske i forbindelse med rundvisningen:
•
•

Deltagere har sikkerhedssko og gul vest på. Man kan medbringe sit eget eller låne af museet.
OBS Adgang til slottet via stillads. Man kan tilmelde sig til foredraget alene, hvis mobiliteten
forhindrer deltagelse i rundvisninger - noter venligst dette ved tilmeldingen
• Pensionister bedes, venligst, benytte sig af de to hverdagsmuligheder om muligt.
Tilmelding til Anne-Berit Nielsen, abhn@mail.tele.dk

Uddeling af årsskriftet ”Nyborg Før & Nu – 2020”
TID: Torsdag d. 3. juni kl. 10.00-12.00 og fredag d. 4. juni kl. 13.00-16.00.
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9.
Årsskriftet får man som medlem af Nyborg Museumsforening. Man kan købe ekstra
eksemplar til 158 kr. fra den 4. juni på Borgmestergården. Årsskriftet uddeles i
løbet af sommeren til de medlemmer, der ikke afhenter deres eksemplar.

Din mailadresse er en skilling værd
Der er allerede rigtig mange medlemmer, hvor vi har mailadressen på. Der er dog
også en del, som vi ikke har mailadresse på. Vi sparer mange penge i porto ved at
have din mailadresse, og det giver flere penge til foredrag og lignende.
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På opdagelse i Ladbykongens verden
Arrangementet henvender sig til voksne i alle aldre, samt børn fra 6 år. Kom med
Museumsinspektør Ane Jepsen på opdagelse på Vikingemuseet Ladby, hvor en mystisk konge blev
begravet for 1000 år siden. Kom med ud på gravmarken, ud til Fjorden og Ladbydragen og ind i
gravhøjens mørke, hvor vi skal finde spor af kongens liv og rigdom. Undervejs skal vi se og røre ved
ting og sager, der har med kongen at gøre, og gennem hans ting, prøve at løse nogle af mysterierne
om Vikingekongen fra Ladby. Vi skal også selv prøve kræfter med vikingelivet i en sjov dyst med
vikinge-sømandskab – med en lækker præmie på spil til det sejeste mandskab.
TID: Søndag den 13. juni 2021.
Hold 1: 10.30 - 11.30 – max. 30 deltagere
Hold 2: 13.30 – 14.30 – max. 30 deltagere
Husk praktisk tøj efter vejret og tæt på vandet. Man er velkommen til at medbringe madkurv, spise
ved museets bord og bænksæt og nyde dagen i museets smukke landsskab. Kaffe/The/Sodavand/Is
kan købes i museets butik.
Tilmelding til Camilla Fibiger Gausdal, nyborgmuseumsforening@gmail.com
OBS - husk at oplyse om der er 1 eller 2. hold, du ønsker at være med på - og hvor mange I er.
Coronapas er nok stadig påkrævet den 13. juni.

Gåtur på volden
Mødested: Tinghuset, Stendamsgade 9
·
·

22. juli kl. 13
22. juli kl. 16

Guider: Nicolai Knudsen og Tue Skovgård Larsen
Nyborg Vold er rig på natur og kultur. Vi ser på hvad der sker på der netop nu. Under vandringen vil
der fortælles om Christian 3. og hans opbygning af Nyborg By samt voldens opbygning og historie,
samt Svenskekrigene. Naturen er præget af historien på stedet – på godt og ondt, og der fortælles
om planter og dyr, vi møder undervejs og lidt om fremtiden for naturen på volden.
Tilmelding til Anne-Berit Nielsen, abhn@mail.tele.dk (husk at anføre det ønskede klokkeslæt)

Guided tur til Forsorgsmuseet
Der er guided arrangeret tur til Forsorgsmuseet i Svendborg søndag den 4. juli kl.
14.00-15.30. De autentiske rammer, i Nordens bedst bevarede fattiggård, fortælles
om de mange mennesker, som levede på samfundets skyggeside: De fattige, de
syge, de hjemløse, de utilpassede og de forældreløse. Se den nye udstilling om 7
søskendes kamp for et bedre liv i underdanmark i forrige århundredeskiftet.
Max. antal på 25 personer. Kørsel i egen bil grundet COVID-19. Der skal fremvises
corona-pas.
STED: Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg
Tilmelding Erik Press på epr@c.dk tlf. 51346998, som vil forsøge at kordinere for dem kørelejlighed
til dem, der ikke har bil. Skiv venligst, om der er plads på bagsædet til en person uden bil.
2

Nyhedsbrev - Nyborg Museumsforening Maj 2021
Foredrag om sex i middelalderen
Historikeren Kåre Johannessen kommer og fortæller om sex i
middelalderen. Middelalderen rummer en dobbelthed. På den ene side
var tiden dengang meget kristen og dydig, på den anden side var der
også løssluppen adfærd og grove seksuelle udskejelser.
TID: 23. august kl. 17- 18.30
STED: Borgmestergården
Tilmelding: Camilla Fibiger Gausdal nyborgmuseumsforening@gmail.com

Nyborg Stadsret
Nyborg Stadsret har i år 750 års jubilæum og Østfyns Museum har i den
anledning udarbejdet et lille hæfte, der ud over fortællingen også rummer en
række muntre tegninger, der illustrerer nogle af paragrafferne. Denne
"pixibog" vil blive udleveret sammen med "Før og Nu".

Brug dit museum
Museerne er kommet hårdt fra start efter genåbningen. Så hermed en opfordring til at bruge
museet, køb en kop kaffe og måske en god bog eller en fødselsdagsgave. Husk at du kommer gratis
ind og kan tage en gæst med.

Ny bog i gården
Bogen, ”Borgmestergården – renæssancegård og museum”, er udgivet med
støtte fra Nyborg Kommune og Nyborg Museumsforening. Bogen er på 158
rigt illustrerede sider og koster 98 kr. For medlemmer af Nyborg
Museumsforening sælges den til en særlig rabatpris: 70 kr. Bogen kan købes
til rabatprisen på Borgmestergården ved fremvisning af gyldigt medlemskort

Bestyrelse
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
Bestyrelsesmedlem: Erik Press, epr@c.dk
Bestyrelsesmedlem: Dan Michelsen, Danmichelsen@live.dk
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kjærulf fkjerulf@mail.dk
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