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Sankt Mads
Kildemarked

Eftersommerudflugt:
Den forsvundne hovedgård

TID: Lørdag den 19. august
STED: Vindinge Kirke

TID: Søndag den 27. august kl. 13.00
MØDESTED: Parkeringspladsen bag Nyborg Slot
TILMELDING: Senest den 21. august til Rasmus Agertoft på
r@smusagertoft.dk eller 40 59 90 95. Begrænset antal pladser

Dagen starter kl. 7.30 med
pilgrimsvandring til Sankt
Mads’ Kilde, 2 x 3,5 km,
efterfulgt af middelaldermesse kl. 10.00 i Vindinge
Kirke. Her er der optog med
biskop, præster, messedrenge, bønder og borgere,
soldater og armbrøstskytter,
adelige og lærde. Der bliver
sunget gregorianske hymner
på latin og svunget med
røgelseskar. Det er meget
stemningsfuldt og tiltrækker
en masse folk.
Kl. 11.00 åbner borgmester
Kenneth Muhs selve
markedet, hvor der er et
væld af børneaktiviteter,
bueskydning, riddere, heste
og boder. Gøglertruppen
Ramashang optræder hele
dagen med deres fantastiske
show, og der er jonglører
og kampopvisninger samt
selvfølgelig god mad og en
speciel Sankt Mads Kildeøl,
brygget i dagens anledning
af Refsvindinge Bryggeri.
Den skal smages!
Arrangørerne er Nyborg
Slots Buelaug, Vindinge
Landsbyråd, Riddertruppen
De frie Lanser, Vindinge
Menighedsråd og Armbrøstlauget. Man kan se
mere om markedet på
www.sanktmads.dk.

Østfyn er så gavmildt spækket med herregårde, at der dårligt kan
være flere, men faktisk har der engang været et gods mere, end der
er i dag. Frem til 1569 lå der nemlig en lille hovedgård ved Kongshøj
Å lidt nord for Øksendrup. Ingen ved længere, hvordan gården så
ud, eller hvor dens præcise placering var, men bevarede regnskaber
fra 1550’erne kaster lys over livet på stedet og over 1500-tallets
adelige godsdrift generelt.
Som noget helt særligt har vi fået lov til at gå på opdagelse udenfor
på det gamle voldsted, hvor godset Tanggård tidligere lå. Vi mødes
ved Nyborg Slot, fordeler os i de fremmødte biler og kører til
Tangåvej 1, der i øvrigt er til salg i øjeblikket. Her skal vi høre om
tidligere ejere og om ejendomshistorien, der trækker tråde til netop
Nyborg Slot, samt foretage en afstikker til naboen Tangå Mølle.
Guide på rundturen er landets største kender af Tanggård, tidligere
museumsinspektør Knud Hornbeck, hvis afhandling om godsets
regnskaber er udgivet på Odense Universitetsforlag. Undervejs er
museumsforeningen vært ved et lille glas.

Husk, at der er
omvisning i
slotsudgravningerne
hver onsdag kl. 15.00
– dog ikke i uge 30!
Har du/I læst om projektet
»Giv det videre«? Det er en
landsomfattende indsamling
af erindringer. Læs mere på
www.givdetvidere2017.dk
– eller henvend jer til Nyborg
Lokalhistoriske Arkiv eller
bestyrelsesmedlem Anne-Berit
Høj Nielsen.

Kampdage

Bestyrelsen har givet tilsagn
om støtte på 30.000 kroner til
Claus Frederik Sørensens
kommende bog om Nyborg
Slot og 10.000 kroner til
dragter til Sankt Mads
Marked.

Er du interesseret i at deltage i
et møllelav på Lillemølle, så
henvend dig til ejeren, Sevda
Metin, på telefon 40 17 00 94.

TID: Weekenden den 9.-10. september
STED: Se nærmere i dagspressen!

Foredrag: Pigerne på Sprogø

TID: Onsdag den 28. september kl. 19.30-21.30
STED: Aktivitetshuset, Sprotoften 1, Nyborg
PRIS: 50 kroner, som også dækker kaffe/te og kage
TILMELDING: AOF Østfyn på
www.oestfyn.aof.dk eller 65 31 72 77.
Begrænset antal pladser

Der er tale om endnu en dublering af historiker
Carsten Egø Nielsens foredrag. Såvel det
oprindelige foredrag den 10. maj som dubleringen
den 13. september blev hurtigt overtegnet, så nu
kommer Carsten for tredje gang til Nyborg med
sin spændende fortælling.

Efterårsudflugt:
Vandmølletur i vor egen baghave
TID: Søndag den 22. oktober kl. 9.30
MØDESTED: Parkeringspladsen bag Nyborg Slot
PRIS: 100 kroner, som dækker transport i bus,
rundvisninger, en sandwich og en øl/vand
TILMELDING: Senest den 1. oktober til sekretæren.
Begrænset antal pladser

Det næste trin i mølleudviklingen var
turbinedriften, hvor vandkraften blev
omsat til el for drift af kværne og
rensemaskiner, og her er Sulkendrup
Mølle et godt eksempel. Ejeren, Jan
Grønbæk, vil vise os turbinen i drift,
fortælle om møllens historie og vise rundt
i den nyrestaurerede mølle, hvor der nu
er indrettet mødelokaler. Her får vi
serveret en sandwich og lidt at drikke.

Vi er så heldige, at vi har nogle spændende
møller liggende i kommunen, der i deres
forskellighed fortæller om væsentlige
aspekter af vore forfædres udnyttelse af
vandkraften.
På vandmølleturen skal vi først besøge
Lillemølle, som er en fornem repræsentant
for de utallige traditionelle vandmøller,
der førhen var overalt, hvor der fandtes
bare den mindste bæk, der kunne
levere kraften. Ejeren, Sevda Metin,
vil vise rundt, og hun vil også gøre
opmærksom på, at interesserede
er meget velkomne i et
møllelav, Lillemølles
Venner, som hun
ønsker at etablere
omkring møllens
drift og fremvisning
samt diverse
arrangementer.

Derefter går turen går til Kongshøj Mølle, der repræsenterer
den industrielle udnyttelse af vandkraften, og hvis historie
viser, hvilken stor indflydelse en sådan virksomhed kunne
have på et helt sogn. Ole Sørensen, Ørbæk, viser rundt og
fortæller.
En god bog at konsultere som forberedelse til turen er Langs
Ørbæk Å og Kongshøj Å af Steffen Hahnemann, Nyborg og
Omegns Museer, 2004. Den fås i museumsbutikken for et
symbolsk beløb på 10 kroner.

Tapas og Nyborg-film
TID: Tirsdag den 7. november kl. 18.00-20.30
STED: Kino Vino, Vægtergade, Nyborg
PRIS: 100 kroner, som dækker tapasbuffet,
et glas vin eller en øl/vand og filmforevisning
TILMELDING: Senest den 30. oktober
til sekretæren. Begrænset antal pladser
Vi mødes kl. 18.00 til en hyggelig
snak over Kino Vinos tapasmenu
og lidt til halsen; kl. 19.00 ser vi
Nyborg Lokalhistoriske Arkivs
Nyborg-film om det gamle
Nyborg, varighed
ca. fem kvarter.

Husk at betale kontingent!

Julemarked

Heldigvis har de fleste af museumsforeningens medlemmer betalt
kontingent i god tid. Men vi vil dog
her benytte lejligheden til at minde om,
at sidste frist for rettidig indbetaling af
kontingent på 260 kroner for 2017/2018
var den 1. juli 2017.

Allerede nu minder vi om det årlige Julemarked
weekenderne den 2.-3. og den 9.-10. december.
Også i år skal vi have en medlemsbod, hvor vi meget
gerne vil have hjælp af vore medlemmer. Nærmere
følger i næste nyhedsbrev – men reserver allerede nu
tid!

De få, der endnu ikke har betalt
kontingent, bedes om at få det bragt
i orden snarest.
Kontingentet kan betales ved at
benytte det allerede udsendte
girokort – eller ved at overføre
260 kroner til museumsforeningens
konto registreringsnummer 5875,
kontonummer 8345663872 (husk at
anføre navn på indbetaleren).
Ønsker du at spare porto/gebyr,
kan kontingentet indbetales i
billetsalget ved Nyborg Slot. Hvis
kontingentet indbetales i billetsalget,
bedes du huske girokortet. Den
nederste del beholder du selv
(husk at få kvittering), mens den
øverste afleveres til vagten.
Ønsker du ikke længere at være
medlem af museumsforeningen, bedes
du venligst give kassereren besked.

E-mailadresser
Vi mangler stadig e-mailadresser fra 121 af vore
medlemmer, så hvis du har modtaget dette
nyhedsbrev på papir, vil vi foreslå, at du sender din
e-mailadresse til sekretæren. Dels sparer det
foreningen arbejde og portoudgifter, dels får du
aktuelle informationer og remindere. Et godt eksempel
er første dublering af foredraget om Pigerne på Sprogø
den 13. september. Indbydelsen til dette blev fremsendt pr. mail – og det blev lynhurtigt overtegnet.
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