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Sankt Mads Marked
TID: Lørdag d. 17 august kl. 8,00 - 17,00
STED: Vindinge kirke, Bøjdenvej 116
kl. 8,00 Pilgrimsmarked til Helligkilden.
kl. 10,30 Middelaldermesse i Kirken.
kl. 11,00 Officiel åbning af markedet.
Resten af dagen, frem til kl. 17.00 er der aktiviteter, boder, gøgl og musik.
Riddergrupper og bueskytter, adelsmænd og - damer, bønder og tiggere, ølkoner og musikanter vil
sørge for den helt rigtige middelalderstemning.
Kom også og oplev den fantastiske gøglertrup: >>RAMASHANG<<
der kan få selv en høne til at slå flik-flak. Børnene kan gå i lære som prinser og prinsesser, de kan
dyste som ægte riddere, smede deres egen pilespids, prøve svævebane, stangtennis, keglebane,
tovtrækning og meget andet. Alle aktiviteter er gratis, når man har betalt markedsløsen, bortset fra
ridning og bueskydning. Når ungerne har deltaget i det, de har lyst til, kan de få et diplom for udvist
mod og ihærdighed.
For de voksne er der masser af boder med middelalderhistorisk inspirerede varer, samt lækker mad og
drikkelse, samt selvfølgelig den undergørende liflige og læskende
Sankt Mads Kildeøl
Ved indgangen skal der betales markedsløsen på 30 kr. for alle over 3 år.
Betaler man inden markedsdagen på mob-pay 3034 5547 (Ole Hansen) slipper man mad 20 kr. pr
næse.
Husk kvittering til indgangen.

Hvad gemte der sig under belægningen på Torvet.

TID: Onsdag d. 28. august kl. 17,00.
STED: Museets infobygning ved Slotsmøllen
Museumsinspektør Claus Frederik Sørensen vil fortælle om, og vise de ting, der er fundet under
udgravning af Torvet. Vi vil få vist hvor tingene er fundet.

Krigs- og krigergrave på Nyborg Assistenskirkegård
TID: Torsdag d. 29. august kl. 19,00
STED: P-pladsen ved Nyborg sygehus
På årsdagen for kampene i Nyborg 1943 får vi på en tur rundt på kirkegården
historien og enkelte myter bag de mange krigs- og krigergrave fra Anden
Verdenskrig.
De under tiden barske historier skylles ned med de flydende rester fra årets
vintergåtur.

Nordiske Kampdage
TID: Weekenden 7.-8. september
STED: Voldområdet omkring Nyborg Se
i dagspressen om dette årlig tilbagevendende
arrangement - og de mange
sidearrangementer.

nærmere

Gå på opdagelse i Ladegårdsskoven
TID: søndag d. 6. november kl. 11,00
STED: Vandtårnet på Dronningens Bastion
Tag med Østfyns Museer på jagt efter spor fra fortiden i
naturen.

Foredrag: Mand er ej ærlig, om han ej drikker - drukvaner i 1600-tallet
TID: Onsdag d. 13. november kl. 19,00
STED: Tinghuset, Stendamsgade 9, Nyborg
TILMELDING: Senest mandag d. 11. november (begrænset antal pladsen)
Op gennem historien har danskerne altid haft ry for at gå godt til flasken.
Lyt til vaner og uvaner, drikkevaner for høj som lav, fine og usle, soldater
og håndværkere, borgerskab og adel. I 1600-tallet var øl sundere end
postevand.
Martin Davidsen, forfatteren bag den anmelderroste romanserie om
Tobias Rens, kaptajn i Kongens Livregiment på Frd. III’s tid, har i
forbindelse med bogprojektet sat sig ind i mange facetter af dagliglivet i 1600-tallets Danmark,
herunder drukkulturen. Se evt. mere på www.martindavidsen.dk .
Foreningen er vært ved en gang absolut alkoholfri kaffe/kage.
Julemarked
TID: Weekenderne d. 7. - 8. og 14. - 15. december.
Også i år skal Museumsforeningen have en medlemsbod, hvor vi meget gerne vil have hjælp af vores
medlemmer. Nærmere følger i næste nyhedsbrev - men reserver gerne allerede tid nu.
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Kontingent
En del medlemmer har i den seneste tid henvendt sig til kassereren med spørgsmålet, om man skyldte
kontingent og hvornår, der blev udsendt kontingent opkrævninger. Man har jo været vant til, at
kontingentopkrævninger kom sammen med årsskriftet i juni måned.
Til beroligelse for alle medlemmer kan jeg fortælle, at alle på nuværende tidspunkt har betalt
kontingent til Museumsforeningen.
Ved generalforsamling i 2018 blev der vedtaget en kontingentforhøjelse til kr. 300 samtidig med, at
kontingentperioden blev forlænget med et halvt år, således at vores kontingentperiode i fremtiden
følger kalenderåret. Kontingentet dækker således frem til 31. december 2019.

Den næste opkrævning af kontingent vil således finde sted til december 2019 med
betalingsfrist pr. 31. jannuar 2019.

