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En lille reminder fra kassereren. 

Kontingent til Museumsforeningen forfaldt 31. 
januar – og desværre har nogle enkelte overset 
fristen for rettidig indbetaling af kontingentet for 
2023. 

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. 
 
For at deltage i generalforsamling, stemme mm. 

SKAL kontingent være betalt inden 16. marts 
2023 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NYBORG SLOT tilbage på sporet. 
 
Rigets nye kulturminister kom primo februar med 
bl.a. følgende klare og gode udmelding: 
 

- Som kulturminister er jeg nået derhen, hvor 
jeg er villig til at gøre, hvad der skal til, for at 
finde de midler der skal bruges på at 
færdiggøre Nyborg Slot. 
 
Bestyrelsen i Museumsforeningen afsendte kort 
efter et brev til ministeren med tak for den klare 
udmelding omkring såvel anlægslov som 
finansieringen af projekt. 
 
VI fremførte yderligere betydningen af det 
kommende nye SLOT for hele museums- og 
turistmiljøet ligesom den store opbakning fra 
civilsamfundet til museerne – ikke mindst de over 
300 frivillige. 
 
Bestyrelsen ser frem til uge 10, hvor ministeren 
kommer på besøg på Nyborg Slot med forhåbentlig 
fortsatte gode nyheder. 
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KOMMENDE AKTIVITETER - Museumsforeningen 

 
 
  
 
 

  
 
 

  

 
 

HUSK 
 

 
 
 

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. 
 

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

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 
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GUIDET tur på Nyborg Slot. 
 
DATO: Fredag d.21. april 2023 kl. 15.00 
             Tirsdag d.20. juni 2023 kl. 16.30 
             Onsdag d.16 august 2023 kl. 16.30 
             Varighed halvanden time 
 
MØDESTED: foran Tinghuset, Stemdamsgade 9. 
 
Kongefløjen og vagttårnet er nu mere eller mindre 
færdigrenoverede og en spændende og informativ 
tur i de mange smukke lokaler, bliver i løbet af det 
kommende halvår en unik mulighed. 
 
Praktisk fodtøj og arrangementet er IKKE for 
gangbesværede 
MAX. 20 deltagere pr. tur 
 
Tilmelding:  Erik Press – Epr@c.dk -el. 51346998 

med angivelse af ønsket dato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STJERNESKANSEN – anlagt, omlagt, 
nedlagt – og renoveret 
DATO: Lørdag d.29. april 2023 kl. 10.00              
MØDESTED: Vagtstien 2 – udenfor lågerne. 
 

Hvem i Nyborg har ikke stået og kikket ind på det 

lille fæstningsanlæg ved Hotel Nyborg Strand? 

Denne dag kommer vi helt inden for voldene, hvor 

John Maalø Larsen fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 

vil lægge ud med at berette om skansens historie 

gennem tiderne. Bagefter vil stedets nuværende 

ejer, Niels Hermansen, vise os resultatet af den 

renovering af skanseanlægget, han og hans hustru 

gennemførte for få år siden. 

TILMELDING: ikke nødvendigt – mød blot op. 

 

mailto:Epr@c.dk
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Yderligere info – herunder program – via 
nedenstående link: 
 
KIIK HER 

KULTURNAT 
Præsentation af det nye årsskrift. 
 ”Nyborg før og nu – 2022” 
DATO: Fredag d.12. maj 2023 kl. 15.30 – 16.40 
Sted: Rådhusets kantine, hvor der vil blive serveret 
en lettere forfriskning. Nærmere program og 
indbydelse udsendes på et senere tidspunkt. 
Der vil blive en kort omtale af indholdet i 
årsskriftet, som også er 25-års jubilæet for 
udgivelsen af Nyborg før og nu. Desuden vil et par 
af forfatterne komme med forskellige indlæg om 
artiklerne i årsskriftet. 
 

Alle medlemmer af Nyborg Museumsforening er 

velkomne. Bemærk, at årsskriftet ikke udleveres 

denne dag, det kan afhentes af 

museumsforeningens medlemmer den 23. og 24. 

maj – se omtale andet sted i dette nyhedsbrev. 

Museumsforeningen vil denne aften også være 

tilstede i en bod på Torvet. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Udlevering af årsskriftet ”Nyborg Før & 
Nu – 2022”  
 
DATO: Tirsdag den 23. maj kl. 10.00-13.00 og  
             Onsdag den 25. maj kl. 13.00-16.00.  
 
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9.  
 
Som medlem af Nyborg Museumsforening kan du 
disse to dage afhente dit gratis eksemplar af det 
nye årsskrift. Vi vil blive rigtig glade, hvis du 
kommer en af dagene og henter dit årsskrift.  
Det vil spare foreningen for mange portoudgifter 
og vores frivillige ”postomdelere” for en del ture 
rundt i byen.  
Ønsker du mere end et eksemplar, kan det fra den 
26. maj købes for 158 kr. på Borgmestergården. 
Årsskriftet uddeles i løbet af sommeren til de 
medlemmer, der ikke afhenter deres eksemplar. 

 

https://www.visitnyborg.dk/nyborg/planlaeg-din-tur/nyborg-kulturnat-gdk67764
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Natur- og kulturtur til Knudshoved og 
Slipshavn. 
 
DATO: Søndag den 11. juni 23 kl. 13.00 – ca. 15.30 
STED: DSB’s kursuscenter, Fyrvej 1, Knudshoved 
 
Knudshovedhalvøen er en natur- og kulturperle. 
Fra Storebæltsbroens svimlende dimensioner, til 
Isbådestationen og fra Østerø Søs varierede 
fugleliv, til naturhavnen Slipshavn, er området fyldt 
med spændende fortællinger. Områdets placering 
ud til Storebælt gør at mange fugle, enten yngler, 
raster eller bruger det som pejlemærke i 
træktiden. 
På turen vil naturkonsulent, Peter Pelle, guide os 
rundt i området med hovedvægten lagt på 
fortællinger om naturen, fuglelivet og isbådene. 
 
TILMELDING: Senest fredag den 2. juni 2023 
TIL: til Peter Engel, mail: peterengel@mail.dk eller 
40 31 63 56   
 
Der vil være begrænset deltagerantal, så princippet 
”først til mølle” vil være gældende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HJÆLP TIL DANEHOF 2023 

TID: 30. juni til 2. juli 

STED: Museumsforeningens bod i Slotsgade 

Nu har vi igen brug for jeres hjælp. Der vil blive tale 
om vagter på cirka tre timer de tre dage, Danehof 
finder sted. Der vil hele tiden være et 
bestyrelsesmedlem til stede i boden. 
 
Formålet med boden er at give information om 
museumsforeningen samt ikke mindst at hverve 
nye medlemmer til foreningen. For at lokke folk 
til vores bod afvikles der alle dage quizzer, som 
går ud på at gætte, hvad en historisk genstand, 
som vi låner af museet, har været brugt til.  
 

Tilmelding eller yderligere info: Peter Engel: 
peterengel@mail.dk  

På forhånd tak og på gensyn 

 

mailto:peterengel@mail.dk
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UDVALGTE KOMMMENDE arrangementer – Østfyns Museer 
 

Se alle museernes tilbud via nedenstående link: 
 

klik her 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Udstillingsåbning: Øen 

DATO: 31. marts kl. 14.00 
STED: Borgmestergården 
 
I anledning af at det er 25 år siden, Sprogø ophørte 
med at være en egentlig ø samtidig med, at 
Storebæltsbroen åbnede for biler, har Østfyns 
Museer/Borgmestergården en lang række 
arrangementer og udstillinger i den kommende tid. 
Det første er åbningen af udstillingen ”Øen – 
Sprogø i tusind år”. Der kommer også et 
arrangement i Kino Vino – og meget mere, men det 
får I information om senere…   

Åbningstale ved forfatter Jens Blendstrup. 

Museet er vært for en forfriskning. Fri entré.  

Tilmelding: ikke nødvendig. 
 

 

 
 

 
 
 

 

Kvindehjemmet på Sprogø 
 
DATO: 13. september 2023 KL. 17.00 
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9. 

Museumsinspektør Sarah Smed fra Danmarks 
Forsorgsmuseum fortæller om kvindehjemmet på 
Sprogø. Sarah Smed er sammen med ph.d. Stine 
Grønbæk Jensen aktuel med en ny bog om 
kvindehjemmet i anledning af 100-året for 
anstaltens åbning i 1923. 

Entré: Medlemmer af Nyborg Museumsforening fri 
entré. (normalpris 30,00 kr.) 

Hurtig tilmelding anbefales:  klik her 

 

https://ostfynsmuseer.dk/oplevelser/?_gl=1*bp7g4j*_up*MQ..*_ga*MTExNTQ3OTA1Ni4xNjc3NzQxNTUy*_ga_9D5Q9N8RPD*MTY3Nzc0MTU1Mi4xLjAuMTY3Nzc0MTU1Mi4wLjAuMA
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/67b3b62uhx
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Bustur til Sprogø - med guide. 

 
TID: Søndag den 15. oktober kl. 10 - 13 
STARTSTED: Borgmestergården kl. 10 

Efter busturen er man velkommen til at se 
udstillingen om Sprogø på Borgmestergården. Fri 
entré. 

Bemærk: Turen på Gl. Sprogø er ikke egnet for 
gangbesværede eller kørestolsbrugere. 

Pris: Medlemmer af Nyborg Museumsforening: 
225 kr. pr. person (fremvis medlemskort ved 
ankomst i bussen)  (normalpris 400,00 kr) 

Begrænset deltagerantal - så hurtig tilmelding 
anbefales – KLIK HER 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.dk 
 

 

 

 

 

 

På gensyn til 

spændende oplevelser i 

Nyborg 

Museumsforening. 
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