
  

 

Side 1 

Nyhedsbrev - Nyborg Museumsforening - marts 2021 

Nyborg Museumsforening - Generalforsamling 2021 - Ændring 

Afholdes onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19 - i aktivitetshuset Sprotoften. 

Generalforsamlingen i Nyborg Museumsforening er gr. fortsat usikkerhed om 

forsamlingsmuligheder i anledning af covid19 udsat fra onsdag d. 17. marts 2021 til. Dagsorden 

ifølge vedtægterne. 

Der vil i år desværre ikke tilbydes spisning - eller afholdes foredrag og kun medlemmer 

medbringende medlemskort vil kunne deltage. 

Bestyrelsen beklager, at vi igen i år må udsætte generalforsamlingen, men håber at udsættelsen vil 

betyde, at flere medlemmer får mulighed for at deltage. 

En hjertelig velkomst skal lyde! 

Hjertelig velkommen til de mange nye medlemmer, som er kommet til de seneste måneder. Vi hører 

gerne, hvis I har forslag til historiske emner.  

Byvandring med barnevogn – et nyt tiltag 

I en gammel, historisk købstad, som Nyborg, er hver ny generation en gave - og derfor vil vi, i 

Nyborg Museumsforening, gerne ønske tillykke  med en invitation til en guidet byvandring for de 

nye nyborgensere med forældre, den: 

Tid: 24. marts, kl. 10.30 – ca. 12.00 

Mødested: Kirkepladsen 

Afslutning: Tinghuset (hvis coronaen tillader - serveres her en kop kaffe/te/vand - og der bliver 

mulighed for at varme en flaske og skifte en ble) 

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

og erfaren guide - vil fortælle Nyborgs historie og bygninger. 

Tilmelding til Anne-Berit Nielsen, abhn@mail.tele.dk 

Postomdeling 

Museumsforeningen er så heldig at have mange frivillige medlemmer, som deler post ud til de 

medlemmer, som ikke har en mailadresse. Derved sparer vi rigtig mange penge til porto, som vi kan 

bruge på aktiviteter. Postomdeleren, som dækker området nord for jernbanen og vest for midten 

af Frisengårdsvej samt Skovparken og Skaboeshuse er flyttet. Vi hører meget gerne fra dig, hvis 

du er interesseret eller har spørgsmål til vores sekretær, Camilla Fibiger Gausdal på 

nyborgmuseumsforening@gmail.com 

En venlig reminder fra kassereren om kontingent 

Heldigvis har de fleste af Museumsforeningens medlemmer betalt kontingent i god tid, men 

kalenderen har passeret 31. januar – desværre mangler enkelte at betale kontingentet for 2021. 

Så hvis du ikke har betalt, bedes du gøre det snarest ved at overføre 300 kr. til 

Museumsforeningens konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551, konto nr.: 7104936. Ved betalingen bedes 

du angive medlemmets navn og adresse. 

Har du MobilePay, kan du betale kontingentet på dette nummer: 17633. 

Ønsker du ikke længere at være medlem af museumsforeningen, bedes du venligst give kasserer 

Peter Engel besked på mail peterengel@mail.dk eller tlf. 40316356. 
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Side 2 

Den aflyste vintergåtur bliver til en forårstur 

På grund af corona var vi desværre nødsaget til at rykke vintergåturen, og vi forsøger at 

gennemføre dem på disse datoer: 

11./4. 10:00 – 12:00 

18./4. 10:00 – 12:00 

25./4. 10:00 – 12:00 

 

Tilmelding til kasserer, Peter Engel peterengel@mail.dk. De, der havde plads på forrige rundtur, 

bliver tilbudt den nye dato først. Herefter er det først til mølle. 

En kort beskrivelse af rundvisningen 

”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. 

Kom med Museumsinspektørerne Nicolai Knudsen og Jonas Kragegaard samt Natur- og 

Kulturvejleder Tue Skovgård Larsen på en spændende tur rundt i de historiske naturomgivelser. På 

denne tur kan du opleve både historiens og naturens vingesus serveret af historiker og biolog i 

fællesskab.” 

Mødested: Rastepladsen på dæmningen ved Holckenhavn Fjord - Koordinater: 163 109, 5800 

Nyborg.  

Grundet restriktionerne som de er nu, så bliver der nødt til at være krav om tilmelding med et 

maksimum på 23 deltagere (plus to rundvisere). 

Tilmelding til kasserer, Peter Engel. peterengel@mail.dk. De, der havde plads på forrige rundtur, 

bliver tilbudt den nye dato først. Herefter er det først til mølle. 

Spor fra Anden Verdenskrig på Nyborg Assistenskirkegård for børn og unge 

Som et nyt tiltag, er vi så heldige, at lokalhistoriker John Maaløe Larsen har sagt ja til at lave en 

rundvisning for børn/unge medfølgende en voksen f.eks. bedsteforældre eller forældre. Det er vi 

utrolig glade for, da vi hører at mange har fået deres interesse for historien som børn.  

Vi går en tur rundt mellem grave og mindesmærker med relation til Anden Verdenskrig. 

Turen bliver en vekselvirkning mellem børnenes viden og gætterier og Johns fortællinger.  

Tid: Søndag d. 9. maj kl. 14.00-16.00 

Sted: P-plads Nyborg Sygehus 

Deltagere: Bedsteforældre/forældre med børn i alderen 10-15 år. 

Tilmelding: Camilla Gausdal, nyborgmuseumsforening@gmail.com 

Med ønsket om godt helbred og et snarligt gensyn 
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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