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Kalender
Julemarked –
Jul i den gamle kongeby
TID: Weekenderne 2.-3. og 9.-10.
december. Se i øvrigt dagspressen
STED: Hele byen. Museumsforeningens
bod er i år på Borgmestergården

Husk Lokalhistorisk kalender Nyborg 2018. Pris 50 kroner.
Den kan købes under julemarkedet, i museumsbutikken, på
Lokalhistorisk Arkiv, på biblioteket eller hos boghandleren.
Kalenderens tema er i år forlystelser i Nyborg.
Kalenderne 2015, 2016 og 2017 kan stadig erhverves – kun
20 kroner. Samme pris – 20 kroner - gælder også forrige
sommers Hans Eriksen-katalog.

Vintergåtur a la Gammel Dansk
Fra sit bronzerelief på den røde mur skuer provst
Hjort ud over den vej, der bærer hans navn, og over
en lille del af det store kompleks af bygninger, der
præger området. Men hvem var Bernth Wilkens
Hjort egentlig, og hvad er historien bag de markante
bygninger, hvoraf mange er tegnet af Nyborgarkitekten August Colding?

TID: 21. januar kl. 13.00-ca. 15.00
MØDESTED: Provst Hjortsvej over for
porten på billedet
Få mere at vide, når museumsforeningen
inviterer på sin traditionelle vintergåtur
a la Gammel Dansk. Turen går rundt på det
tidligere epileptikerhospital og tager
afstikkere i området. Undervejs bliver vi
varmet af historiens glød og ikke mindst
udvalgte typer bitter.

Foredrag og oplæsning: Degnens forunderlige fortællinger
TID: Tirsdag den 27. februar kl. 19.30
STED: Vindinge Forsamlingshus, Bøjdenvej 75, Vindinge
TILMELDING: Senest den 21. februar til sekretæren. Begrænset antal pladser
Torben Kragh Jensen har nu udgivet fire samlinger eventyrlige skrøner, der alle udspringer af den lokale
fortid, og vi har haft glæde af nogle af dem på museumsforeningens udflugter, hvor han har læst højt på
vejen hjem i bussen.
Nu vil han fortælle om baggrunden for sit forfatterskab og læse udvalgte historier op. Undervejs vil der
blive serveret kaffe og hjemmebagt kringle. Derudover får vi også lejlighed til at se det nyistandsatte
forsamlingshus, der lige har fået en hæderspris for sin renovering af Foreningen for Bygningsog Landskabskultur på Østfyn.
Denne aften kan man erhverve Degnens forunderlige fortællinger til favørpris.

Foredrag: Pigerne på Sprogø
TID: Onsdag den 7. marts kl. 19.30-21.30
STED: Aktivitetshuset, Sprotoften 1, Nyborg
PRIS: 75 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
2017 som de efterfølgende mange
dubleringer blev hurtigt overtegnet, så nu
kommer Carsten for sjette gang til Nyborg
med sin spændende fortælling.

Dagsorden for den
ordinære
generalforsamling,
jf. foreningens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra interessegrupperne
4. Regnskab 2017
5. Budget 2018 – herunder kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
7. Valg af to revisorer og
en revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til behandling under punkt 8
skal være sekretæren i hænde senest
onsdag den 7. marts (mail eller post til
Knudshovedvej 51, Nyborg)

Ordinær generalforsamling
TID: Torsdag den 15. marts kl. 18.00/19.00-ca. 21.30
STED: Aktivitetshuset, Sprotoften 1, Nyborg
PRIS: 50 kroner for spisning kl. 18.00-19.00
TILMELDING: Senest den 11. marts til
sekretæren, hvis man ønsker at deltage i spisningen. Tilmelding
til generalforsamling og foredrag er ikke nødvendig
Kl. 18.00-19.00 kan man spise sammen. Der serveres
øl/vand + tre snitter for 50 kroner
Kl. 19.00-20.00 afholdes den ordinære generalforsamling,
jf. vedtægterne
Kl. 20.00-ca. 21.30 er foreningen vært ved kaffe/kage,
og bagefter fortæller museumsinspektør Claus Frederik
Sørensen, Østfyns Museer, om slotsudgravningerne
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