Kære medlem af Nyborg Museumsforening
Med dette nyhedsbrev følger nyt medlemskort for 2022 samt kontingentopkrævning, som bedes
betalt senest 31. januar 2022.

Julemarkedet på Borgmestergården 4.-5. og 11.-12.
december 2021
Til julemarkedet, hvor Museumsforeningens igen har en bod på
Borgmestergården, får vi brug for hjælp af gode vore
medlemmer.
Vagterne strækker sig over 2 – 3 timer, og der vil være et
bestyrelsesmedlem på vagt sammen med de frivillige.
Boden har åbent i to weekender, den 4.-5. og den 11.-12.
december. Om lørdagene har vores bod have åbent fra klokken
10-18 og om søndagene fra klokken 10-16.
I boden kan der – ud over at hverves nye medlemmer også i lighed med de forrige år, sælges juleøl
og udskænkes smagsprøver.
Hvis du har tid og lyst til at hjælpe os i løbet af de to weekender, bedes du kontakte Peter Engel på
mail peterengel@mail.dk eller telefon 40 31 63. På forhånd tak for hjælpen.

Nyborg Museumsforenings logo
Mange har i øvrigt spurgt os hvad Nyborg Museumsforenings
logo forestiller. Det er Mads Lerches initialer, som er centralt
placeret over porten ind til Borgmestergården. Mads Lerche
var borgmester i Nyborg, da han byggede sin købmandsgård i
Slotsgade i 1601
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Vintergåtur a la Gammel Dansk
Traditionen tro går vi en vintergåtur a la Gammel Dansk i Nyborg. Der vil
være flere fortællere undervejs. Vintergåturen starter ved Destilleriet og
vil gå langs havnen og slutte i Marineforeningen. Undervejs vil der være
fortællinger om mange af de steder vi kommer forbi: DSB’s værksted,
færgehavnen, Arbejderforeningen, Stribolts Garager, Kulimporten,
trækfærgen Rosalinde, og et par enkelte søhelte slipper vi heller ikke for
at høre om: Peder Bredal og Ulrik Anton Schønheyder.
På turen vil vi blive varmet op af historiens glød og
ikke mindst af udvalgte typer bitter.
TID: Søndag den 23. januar 2021 - kl. 13 - ca. 15.
STED: Start fra Destilleriet med afslutning i
Marineforeningen
Tilmelding: Erik Press epr@c.dk

Quiz-aften
Desværre måtte vi aflyse quiz-aftenen i november, og vi forsøger en gang mere og håber på større
tilslutning denne gang. Troels Malthe Borch har forberedt mange sjove, interessante, lette og
svære spørgsmål og glæder sig til at præsentere dem for jer. Så kom og vær med til en sjov og
hyggelig aften, hvor den står på gætteri og paratviden om Nyborgs lokale verdenshistorie.
Museumsforeningen er vært med en kop kaffe og kage samt en øl eller vand.
Det kunne være sjovt, hvis man på forhånd danner hold
til quizzen – men enkeltdeltagere er også meget
velkomne.
Der vil være gode præmier på højkant. Begrænset antal
– først til mølle-princippet gælder: 50 personer, så først
til mølle-princippet gælder.
VÆRT: Museumsinspektør Troels Malthe Borch.
TID: Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30 – 21.30
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9
Tilmelding: Peter Engel, mail: peterengel@mail.dk
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Fra renæssancegård til museum. Borgmestergårdens bygningshistorie og
restaurering
Tidligere på året udkom bogen ”Borgmestergården –
Renæssancegård og museum” skrevet af Eva Becher og
Mette Ladegaard Thøgersen. Bogen blev bl.a. støttet
økonomisk af Nyborg Museumsforening. Et af de emner,
der berøres i bogen, er Borgmestergårdens
bygningshistorie og ikke mindst hele restaureringen og
planerne om at indrette et museum og bibliotek i den
gamle gård.
I foredraget fokuseres primært på den nyere bygningshistorie med arkitekt Mogens Clemmensens
restaurering og opførelse af Aarsleff-bygningen. Men der trækkes også tråde op til den nyeste tid
med store udbygningsplaner og senest en gennemgribende restaurering.
TID: 31. marts 2022, kl. 16.30-18.00
VÆRT: Mette Ladegaard Thøgersen
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9
Tilmelding: Dan Michelsen, Danmichelsen@live.dk
Maks. 50 personer

Foredrag omkring Danehof
Middelalderens parlament “Danehoffet” skulle samles hvert år
på et givet tidspunkt og et bestemt sted, nemlig Nyborg Slot.
Her vedtoges love for riget, her forhandledes om rigets
anliggender, og Danehoffet fungerede tillige som landets
øverste ret, højesteretten, hvor til selv kongen måtte stå til
rette.
Erland Porsmose udgav i efteråret 2021 bogen ”Danehoffet i
historiens lys”.
TID: 26. april 2022 kl. 16.30-18.00
VÆRT: Erland Porsmose
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9
Tilmelding: Camilla Fibiger Gausdal, cgausdal@gmail.com
Maks. 50 personer
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Generalforsamling
TID: Onsdag d. 16. marts kl. 18.00/19.00 – ca. 21.45
STED: Aktivhuset, Sprotoften 1, Nyborg
PRIS: 50 kr. for spisning kl. 18.00 – 19.00. Betales på stedet.
TILMELDING: Senest 10. marts til Flemming Kjærulf fkjerulf@mail.dk, hvis man ønsker at deltage i
spisningen.
Tilmelding til generalforsamling + foredrag er ikke nødvendig.
MEDBRING: Medlemskort. Uden fremvisning af gyldigt medlemskort kan man ikke deltage i en
eventuel skriftlig afstemning.
Kl. 18.00 – 19.00 kan man spise sammen. Der serveres øl/vand + tre snitter for 50 kr.
Kl. 19.00 – 20.00 afholdes den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne.
Kl. 20.00 – ca. 21.45 er foreningen vært ved kaffe/kage, og bagefter fortæller historikeren Lars
Christensen med udgangspunkt i sin anmelderroste bog Svenskekrigene 1657-60. Danmark på
randen af udslettelse om perioden generelt, men også med særligt fokus på Nyborg.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling ifølge foreningens vedtægter:
Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest tirsdag d. 8. marts 2022.

Med ønske om glædelig jul og godt nytår.
Bestyrelsen
Formand: Flemming Kjærulf fkjerulf@mail.dk
Næstformand: Erik Press, epr@c.dk
Kasserer: Peter Engel, peterengel@mail.dk
Sekretær: Camilla Fibiger Gausdal, cgausdal@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Tjalfe Nørregaard Schmidt,
tjalfe.n.schmidt@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Dan Michelsen,
Danmichelsen@live.dk
Bestyrelsesmedlem: Anne Michelsen
annemichelsen@hotmail.com
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