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Nyhedsbrev, september 2021
Om sommeren
Endelig kom vi i gang igen - efter lang Corona pause - og det blev til foredrag, rundvisninger,
udflugt, gåture på volden, barnevogne i gadebilledet, kirkegårdens historier - også for børn, Ladby i
bedste sommervejr, mange museumsforenings-medlemmer i dragtoptog - og senest en fortælling
om sex i middelalderen i en fyldt museumsgård.
Tak til alle, der deltog, det har været en fornøjelse at arrangere, når opbakningen har været så stor.
I 2022 planlægger vi en 3-dages tur i Magrethe den førstes fodspor. Planlægningen påbegynder vi i
slutningen af året, men glæder os allerede ved tanken herom.
Vi har en del andre spændende ting på programmet her i efteråret, som du kan læse om i dette
nyhedsbrev.

Slægtsforskning
Mange er nysgerrige på hvem man er, hvor familien kommer fra og mange ville ønske man, i tide, havde spurgt de gamle tanter
og onkler om tipoldefar eller tiptipoldemor. Der er viden at hente
i arkiverne, men hvordan kommer man i gang?
Jørgen Havshøi fra Lokalhistorisk Arkiv vil give en lille
introduktion til at få begyndt det spændende detektivarbejde.
•
•
•
•
•

Tid: lørdag den 9. oktober kl. 16
Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Kongegade 4
Begrænset antal – først til mølle-princippet gælder: Max
15 deltagere
Underviser: Jørgen Havshøi
Tilmelding til Anne-Berit Nielsen, abhn@mail.tele.dk
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Der bliver ringet ind til første time på Skolemuseet
Vi laver endnu en tur for voksne og børn eller barnlige sjæle. Måske du blot vil have et kig tilbage på
skolegangen tilbage i barndommen – så er denne tur lige noget for dig.
Den forrygende Kaj Bonde fortæller om skolegang i en god blanding af fortælling og visning. Vi
slutter af med en lille quiz.
•
•
•
•
•

Vært: Den alvidende Kaj Bonde
Tid: Tirsdag 19. oktober (i uge 42 – efterårsferien for
mange børn) 10.30
Sted: Skolemusset, hotel Sinatur
Begrænset antal – først til mølle-princippet gælder:
Max 30 deltagere
Tilmelding: til Camilla Fibiger Gausdal,
cgausdal@gmail.com

Dagstur til Sønderborg og en smuttur over grænsen
Vi tager til Sønderborg Slot med guidet tur for at se
udstillingen omkring Christian den 2 og for at se Sønderborg
Slot. Herefter skal vi have en dejlig frokost på Colosseum i
Sønderborg. Og ikke nok med det, så tager vi en smuttur
over grænsen til Flensborg
•
•
•
•
•

Dato 27. november 2021
Afgang Nyborg 7.30 ved Lauses og forventelig
hjemkomst 19.30
Begrænset antal – først til mølle-princippet gælder:
Max 50 deltagere
Egenbetaling: 350 kr. og drikkevarer på Colosseum
Tilmelding: Erik Press epr@c.dk

Slagets dag
I samarbejde med Østfyns Museer har vi endnu en god guidet tur i vente på Slagets dag med en
fæstningsvandring.
•
•
•
•
•

Vært: Den fremragende Nicolai Knudsen
Tid: søndag 14. november kl. 13 og varer ca. 1½ time
Sted: Tinghuset, Stendamsgade 9, Nyborg
Begrænset antal – først til mølle-princippet gælder: Max 30 deltagere
Tilmelding: til Camilla Fibiger Gausdal, cgausdal@gmail.com
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Historisk Quiz-aften
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.
•
•
•
•
•

Vært: Det fabelagtige museumsinspektør Troels Malthe Borch.
Tid: Onsdag den 10. november kl. 19.30 – 21.30
Sted: Tinghuset, Stendamsgade 9
Tilmelding: Sekretær, Dan Michelsen, nyborgmuseumsforening@gmail.com senest onsdag
den 3. november.
Begrænset antal – først til mølle-princippet gælder: 50 personer, så først til mølle-princippet
gælder.

Vi vil gerne have din e-mail
Vi vil fortsat gerne have den e-mail, hvis vi ikke allerede sender til dig på mail.
Vi kan spare mange penge på porto, hvis alle modtager nyhedsbrevet på e-mail. Det reducerer evt.
merbetaling til diverse ture.

Julemarked på borgmestergården 4.-5. og 11.-12. december 2021?
Om alt går vel, vil julemarkedstraditionen blive genoptaget i
Nyborg igen i år.
Museumsforeningen vil i lighed med de andre år have en
medlemsbod på Borgmestergården, hvor vi meget gerne vil have
hjælp af vores medlemmer.
Der udskænkes smagsprøver og sælges juleøl traditionen tro.
Nærmere følger i næste nyhedsbrev - men reserver gerne allerede
datoerne nu. Datoerne bliver formentlig 4.-5. og 11.-12. december 2021.
Tilmelding: Peter Engel peterengel@mail.dk
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Ny bestyrelse
Til generalforsamlingen blev der valgt nye personer til bestyrelsen og konstitueringen blev således:
Formand: Anne-Berit Høj Nielsen, abhn@mail.tele.dk
Næstformand: Camilla Fibiger Gausdal, cgausdal@gmail.com
Kasserer: Peter Engel peterengel@mail.dk
Sekretær: Dan Michelsen, danmichelsen@live.dk
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kjærulf, fkjerulf@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Peter Madsen, petermadsen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem: Erik Press epr@c.dk
Suppleant: Anne Michelsen, annemichelsen@hotmail.com
Suppleant: Tjalfe Nørregaard Schmidt, tjalfe.n.schmidt@gmail.com
Vi hører gerne fra Jer, hvis I har ideer eller spørgsmål.
Med venlig hilsen og på snarligt gensyn
Bestyrelse for Nyborg Museumsforening.

