NYBORG MUSEUMSFORENING

Danehof 2022
Ved Danehof 2022 blev der i
Museumsforeningens bod - ved hjælp af mange
frivillige hjælpere - tegnet 6 nye medlemskaber.
I vores bod blev der solgt en masse øl og
udskænket mange smagsprøver samtidig med, at
vi solgte mange bøger for Borgmestergårdens
bogudsalg.
De to museumsboder solgte for i alt 13.130 kr. Et
flot resultat, som overstiger salget ved det sidste
Danehofmarked i 2019, og som
Borgmestergården siger mange tak for.

De 4 udstillede genstande var:
1. Lørdag den 13. august kl. 10 – 16: Smørstikker, 2. halvdel af
1800-tallet
2. Lørdag den 13. august kl. 16 – 19: Skomagerkugle, midten af
1800-tallet
3. Søndag den 14. august kl. 10 – 13: Hørrive, slutningen af 1800tallet
4. Søndag den 14. august kl. 13 – 15.30: Kørehjelm, 1920’erne til
1930’erne

Besøg på Gammelborg

Arrangementet er udskudt til 2023.
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Arkivernes dag lørdag den 12. november
2022

Hugo Matthiessen, Nyborg, Kongegade 10-16, 1914, med "Atelier
Moderne". Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv inviterer alle Nyborg
Museumsforenings medlemmer til at aflægge
arkivet et besøg for at se, hvordan de bor og for
at høre om arkivets igangværende projekter.
Kl.11.00 Arkitekt, Peder Gammel fortæller om
den elektroniske Kulturarvsmasterplan med fokus
på byens huse.
Kl. 12.00 Fotograf, Anne-Lise Reinsfeldt og Aksel
Andersen fortæller om et fotoprojekt baseret på
Nationalmuseets fotograf, Hugo Mathiessens
fotografier fra Nyborg fra 1914.
TID: Lørdag den 12. november 2022 kl. 10-13
STED: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Kongegade 4,
5800 Nyborg
Kig ind, der er gratis adgang.
Samme dag med samme åbningstider holdes der
også åbent hus:
Ørbæks Lokalhistoriske Arkiv, Langemosevej 5,
Ørbæk
Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv, Skolevej 2,
Ullerslev.
Rundvisning i Dyrehavemølle
Sted: Dyrehavevej 84, Nyborg
Tidspunkt: 13. november kl. 13.30
Turen går endnu engang til og ind i
Dyrehavemølle, som blev bygget i 1885 men
nyligt renoveret. I dag holder bl.a. Kongens
Fadebur til i møllen, og man kan jo ikke besøge
Kongens fadebur uden at få kaffe og kage
bagefter. Der er plads til max. 35. Tilmelding først
til mølle princip.
Tilmelding: Finn Mogensen – finnmoge@mail.dk
OBS: gangbesværede vil være udfordret både til
rundvisning og med adgang til magasinets kaffestue (1. sal)
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Hvad magasinerne gemmer
TID: 24. november kl. 17.00 – 18.30
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9.
Niels Porsmose fortæller om noget af det museet
også har, men som af forskellige grunde ikke
bliver udstillet.
Tilmelding: Flemming Kjærulf fkjerulf@mail.dk

Julemarked på Bormestergården:
3.-4. og 10.-11. december 2022
Til julemarkedet, hvor Museumsforeningen igen
har en bod på Borgmestergården, får vi hårdt
brug for hjælp af vores medlemmer.
Vagterne strækker sig over 2 – 3 timer, og der vil
være et bestyrelsesmedlem på vagt sammen med
de frivillige.
Boden skal have åbent i to weekender, den 3.-4.
og den 10.-11. december. Om lørdagene skal
vores bod have åbent fra klokken 10-20 og om
søndagene fra klokken 10-16.
I boden skal der – ud over at hverves nye
medlemmer også i lighed med de forrige år
sælges juleøl og udskænkes smagsprøver. I år vil
vi også gentage succesen fra Danehofmarkedet
og holde bogudsalg med Borgmestergårdens
mange gode bøger.
Hvis du forhåbentlig har tid og lyst til at hjælpe os
i løbet af de to weekender:
kontakt Peter Engel på mail peterengel@mail.dk
eller telefon 40 31 63 56.
På forhånd tak for hjælpen.
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En arkæologisk rejse på tværs af Østfyn
TID: 25. januar kl. 19.30 -21.00
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9
I 2020 knoklede museets arkæologer på
højtryk med udgravningerne på Baltic Pipe. 16
km af den store gasledning løber tværs
gennem Kerteminde og Nyborg kommune og
fra en arkæologs synspunkt nærmest gennem
ukendt land. De arkæologiske undersøgelser
har givet os en masse ny viden om Østfyns
forhistorie. Foredraget trækker en række af de
mange og interessante fund frem. Vi kommer
blandt andet omkring bronzealderens
kultpladser ved Rønninge, jernalderbopladser
og en helt særlig grav ved Skellerup, en stor
middelaldergård ved Aunslev og en mulig
miljøkatastrofe ved Skalkendrup
Tilmelding: Dan Michelsen –
danmichelsen@live.dk
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Vintergåtur a la Gammel Dansk i
fodsporene på arkitekt August Colding
DATO: Søndag d. 29. januar 2023 kl. 13 – til ca.
kl 15.
STED: Torvet, Nyborg.
Kom med på en historisk byvandring –
traditionen tro en vintergåtur a la Gammel
Dansk. Gåturen starter på Torvet, hvor
ingeniør og fhv. lektor ved Arkitektskolen i
Aarhus, Peder Gammel, Nyborg Lokalhistoriske
Arkiv, vil fortælle om en af de arkitekter,
August Colding (7. maj 1874 i Nyborg – 13.
september 1941 i Nyborg), som primært var
virksom i Nyborg i historicismens sidste fase
og de efterfølgende perioder med
nationalromantik og nyklassicisme, og som har
sat store præg på Nyborgs bybillede fra 1894
(Thuesens Tobaksfabrik, Arbejdernes
Forsamlingsbygning) og frem til sin død.
Colding var forstander for Nyborg Tekniske
Skole fra 1910, formand for Nyborg Borger- og
Håndværkerforening fra 1910,
bestyrelsesformand for Nyborg Museum og
medlem af Udvalget for Nyborg Slot. Sammen
vil vi komme tæt på Coldings værker, og Peder
Gammel vil undervejs på turen komme ind på
arkitekturens betydning og afspejlning i
samtidens samfund. August Colding stod
blandt meget andet bag Tinghuset på
Stendamsgade, Nørrevold Skole, og flere huse
på Nørretorv, bl. a. Nørretorvs Apotek samt
Baggers Stiftelse på Svanedamsgade og mange
flere bygninger både offentlige og private.
På turen vil vi blive varmet op af gode
fortællinger og ikke mindst af udvalgte typer
bitterdram.
Gratis adgang
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Generalforsamling
DATO: Torsdag d.16. marts 2023 kl. 18.00
STED: Cafè Danehof, Sprotoften 1, Nyborg
PROGRAM:
Kl. 18.00 – 19.00: spisning
Prisen for spisning er kr. 50,-, som betales kontant (lige
penge) eller med MobilPay på stedet.
TILMELDING: Senest fredag d. 10. marts til Flemming
Kjærulf fkjerulf@mail.dk, hvis man ønsker at deltage i
spisningen.

Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling jf.
foreningens vedtægter
Foreningens vedtægter kan findes via
nedenstående link:

Generalforsamlingen afsluttes med et foredrag
af Vivian Etting om Margrethe I.

https://om.udvikling.xyz/wpcontent/uploads/2022/06/Vedtaegter-forNYBORG-MUSEUMSFORENING-.pdf

Vivian Etting er ansat som museumsinspektør
og seniorforsker på Nationalmuseet. Hun har
specialiseret sig Nordens historie i 1300-og
1400-tallet samt i borge og borgruiner, og hun
er bl. forfatter til den meget roste bog om
Margrethe I.
Forventet sluttidspunkt kl. 21.45

Nogle af Østfyns museers
arrangementer vil vi også gerne
henlede opmærksomheden på.
Fyraftensforedrag: Slaget ved Nyborg
- nye perspektiver
Nye undersøgelser og kontakter til udlandet
kaster nyt lys over Slaget ved Nyborg. Hvilke
nye perspektiver rejser det for vores forståelse
af det afgørende slag mod svenskerne i 1659?
Sted: Tinghuset,
Stendamsgade 9, Nyborg, 5800
Tid: Onsdag 2. november kl. 17
Tilmelding er nødvendig her:
https://nyborgslot.dk/oplevelser/#kommende
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Fyraftensforedrag: Jul på rationering
Museumsinspektør Birgit Toft elsker jul og
historie og har stået bag flere udstillinger om
emnet. Hør hende fortælle om, hvordan
juletiden udspillede sig bag
nedrulningsgardiner og på basis af
rationeringsmærker i besættelsestiden.
Sted: Tinghuset,
Stendamsgade 9, Nyborg, 5800
Tid: Onsdag 7. december kl. 17
Tilmelding er nødvendig her:
https://nyborgslot.dk/oplevelser/#kommende

Kontingent og medlemskort for 2023
Fra slutningen af november til starten af
december vil der blive udsendt
kontingentopkrævninger og nye medlemskort
for 2023 til alle medlemmer.
Kontingentet er stadig 300 kr. for almindelige
medlemmer og bedes venligst betalt senest
den 31. januar 2023.
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Mange hilsner fra bestyrelsen:
Formand: Flemming Kjærulf, fkjerulf@mail.dk
Næstformand: Erik Press, epr@c.dk
Kasserer: Peter Engel, peterengel@mail.dk
Sekretær: Teresa Lund Tøgern,
teresalund@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Dan Michelsen,
Danmichelsen@live.dk
Bestyrelsesmedlem: Anne Michelsen,
annemichelsen@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Finn Mogensen,
finnmoge@mail.com
Suppleant: Tjalfe Nørregaard Schmidt,
tjalfe.n.schmidt@gmail.com

På gensyn til
spændende oplevelser i
Nyborg
Museumsforening.
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