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I år er det 800 år
siden, Dannebrog
faldt ned fra himlen
under Slaget ved
Lyndanise – eller er
det?

Foredrag om
Dannebrog
TID: Onsdag den 10. april kl. 19.00
STED: Tinghuset (den gamle
politistation)
TILMELDING: Senest den 7. april
til sekretæren (begrænset antal
pladser)

Museumsinspektør
Jonas Kragegaard
fra Østfyns Museer
vil denne aften
fortælle historien om
vort nationalflag.
Dannebrog kommer
til at fylde meget
ved årets Danehof i
juli. Der serveres
kaffe/te og kage.

Kom under huden på din by
Kulturnat med udlevering
af årsskriftet ”Nyborg –
før & nu 2018”
TID: Fredag den 24. maj kl. 19.30-20.30
STED: Kantinen på Nyborg Rådhus
Mød op, nyd et godt glas med videre,
bliv præsenteret for årsskriftet, og hent
dit gratis eksemplar. Læs det før din
nabo – og spar foreningen for
udbringningen. I år skal der hverken
udleveres medlemskort eller betales
kontingent, så selve udleveringen går
lynhurtigt.

TID: Søndag den 16. juni kl. 13.00
MØDESTED: Borgmestergården
Med udgangspunkt i Kulturarvsmasterplanen (KAMP) for
Nyborg vil Peter Dragsbo tage os på en vandring rundt i
”Lille København”, som Nyborg blev kaldt efter
genopbygningen efter den store bybrand i 1797.
Peter Dragsbo vil fortælle om byudviklingen gennem de
sidste godt 200 år efter bybranden i 1797, voldenes fald og
de nye byplanlægninger og bebyggelser omkring år 1900 og
videre frem til 1930’erne.
Peter Dragsbo har været tilknyttet Nyborg Kommunes
KAMP-projekt om beskrivelsen af Nyborg by som
kulturarv og har blandt andet været direktør for
Sønderborg Slot.

Hjælp til Danehof
TID: Lørdag den 6. juli kl. 10.00-17.00
og søndag den 7. juli kl. 10.00-16.00
STED: Museumsforeningens bod i
Slotsgade
Heldigvis var der rigtig mange af
vore medlemmer, der meldte sig til
at tage vagter i museumsforeningens bod til julemarkedet, så det
var muligt at bemande boden med
tre personer i de fleste perioder. Nu
har vi igen brug for jeres hjælp. Der
vil blive tale om vagter på mellem
to og tre timer de to 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 at hverve nye medlemmer
til foreningen. For at lokke folk til
vores bod afvikles der begge dage
to quizzer, som går ud på at gætte,
hvad en historisk genstand, som vi
låner af museet, har været brugt til.
Tilmelding til kasserer Peter Engel
med oplysning om, hvornår og
hvor længe I kan deltage. På
forhånd tak!

Kære medlem!
Husk, at du som
medlem af Nyborg
Kære
medle
Museumsforening
får 10 % rabat
på køb i den
nye café Kaffehuset ved
Johannes Larsen Museet
i Kerteminde. Der er
frokost kl. 11.00-15.00
og kaffe kl. 10.00-16.00.
Har du e-mailadresse, men modtager
dette nyhedsbrev på papir, så send
din e-mailadresse til sekretæren og få
ekstratilbud, remindere med mere.
Som du kan se af hosstående oversigt
over bestyrelsen, har foreningen fået
ny sekretær. John har takket af efter
23 år på posten, og den er overtaget
af Jørn Lohmann. Hvis du af gammel
vane henvender dig til John, skal han
dog nok ekspedere din henvendelse
videre.

Referat af generalforsamling 2019
Nyborg Museumsforening
1. Valg af dirigent
Tove Jensen valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var
lovligt varslet og indkaldt.
2. Formandens beretning
Formanden kom først ind på, hvorledes foreningen arbejder i
forhold til formålene om at støtte Østfyns Museers arbejde og
udbrede kendskabet til lokalhistorien. Derefter fulgte en
gennemgang af årets begivenheder – disse kan ses i den kommende
udgave af ”Nyborg – før & nu”. Til slut en tak til bestyrelsen for
årets indsats. Hans Henrichsen spurgte ind til status omkring slotsog verdensarvsprojekterne; der blev til spørgerens tilfredshed
henvist til efterfølgende foredrag af museumsinspektør Mette
Ladegaard Thøgersen. Beretningen blev taget til efterretning.
3. Beretning fra interessegrupperne
Udgik.
4. Regnskab 2018
Regnskabet uddelt og gennemgået; kan rekvireres hos kassereren.
Godkendt.
5. Budget 2019 – herunder kontingent fra den 1. januar 2020
Budgettet uddelt og gennemgået; kan rekvireres hos kassereren.
Godkendt med uændret kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ivar Hviid og Erik Press genvalgt, Jørn Lohmann nyvalgt.
1.-suppleant Torben Kragh Jensen, 2.-suppleant Flemming Kjærulf.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Benny Collenburg og Karen Margrethe Nielsen valgt som revisorer,
Gerd Nellemann som revisorsuppleant.
og en revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
Intet.
9. Eventuelt
Formanden udtrykte en meget stor tak til næstformand Rasmus
Agertoft for hans sprudlende engagement i foreningen og
samtidig en forståelse for de tidsmæssige omstændigheder, der
har ført til hans udtræden af bestyrelsen. Efterfølgende overraktes
foreningens gave: en flaske Valhalla og et kobberstik fra 1696
visende Nyborg og omegn under Svenskekrigene 1658-59.

Bestyrelsen for Nyborg Museumsforening
Formand: Ivar Hviid – 40 45 74 01 – ihviid@hotmail.com
Næstformand: Anne-Berit Høj Nielsen – 65 30 30 32 – abhn@mail.tele.dk
Kasserer: Peter Engel – 40 31 63 56 – peter.engel@skolekom.dk
Sekretær: Jørn Lohmann – 53 80 20 46 – 5800lohmann@gmail.com
Elin Høj Jensen – 65 31 27 66 – ehoj@privat.dk
Erik Press – 51 34 69 98 – epr@c.dk
John Maalø Larsen – 65 31 58 16 – billum@larsen.mail.dk
1.-suppleant: Torben Kragh Jensen – 27 17 72 73– torbenkj@mail.dk
2.-suppleant: Flemming Kjærulf Rasmussen – 53 83 00 53 - kjerulf@mail.dk

