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Omkring et fængsel - vintergåtur a la Gammel Dansk
TID: Søndag den 18. januar kl. 13.00-ca. 16.00
MØDESTED: Indkørslen mellem Carlsminde-gården
og Statsfængslet i Nyborgs hovedindgang på
Vindingevej
Inden Statsfængslet i Nyborg blev bygget, var der
forslag fremme om, at Nyborg Slot skulle huse de
indsatte. Sådan gik det som bekendt ikke. Den nye
fængselsbygning blev opført i 1913 på en mark
vest for bykernen.
Statsfængslet har siden sat sit præg på det
omkringliggende område, som for nogle deles
vedkommende er lukket land for de fleste.
På årets vintergåtur a la Gammel Dansk har
Nyborg Museumsforening ekstraordinært fået lov
til at betræde arealet omkring fængslet, der
normalt ikke er tilgængeligt for offentligheden.
Vi begynder i fængslets nybyggede personalehus
ved den gamle gård Carlsminde, der blev inddraget
under fængslet, og kommer også omkring
kvarteret med funktionærboliger på den anden
side af Vindingevej, der for nylig er blevet solgt til
private.
Undervejs deler tidligere fængselsinspektør Jens
Tolstrup ud af sin viden om området og dets
historie, og Gammel Dansk med mere hjælper os
til at holde varmen.
Arrangementet er gratis for medlemmer af Nyborg
Museumsforening. Mød bare op – og husk varmt tøj!

Teater: Rhinens Sibylle
TID: Torsdag den 5. februar kl. 19.30
STED: Riddersalen, Nyborg Slot
PRIS: 50 kr.
Teater om nonnen Hildegard af Bingen – måske
middelalderens største kvindeskikkelse. Læs mere
og bestil billetter på www.ostfynsmuseer.dk.
Særpris for medlemmer af Nyborg
Museumsforening.
Museumsbutikken sælger denne aften – og i normal
åbningstid – bøger om nonnen Hildegard.

Fik du købt Lokalhistorisk Kalender Nyborg 2015?
Den fås på Nyborg Bibliotek og koster kun 50 kr.

Kælderhistorier igen
TID: Torsdag den 26. februar kl. 19.00
MØDESTED: Uden for Korsbrødregården
TILMELDING: Senest den 20. februar til
sekretæren. Turen har et begrænset antal pladser,
som besættes efter først til mølle-princippet
Nyborgs centrum er ikke bare de mure, der rejser
sig omkring os. Under os ligger kældrene, en række
skjulte rum, der for fleres vedkommende rækker
tilbage til tiden før den store bybrand i 1797 og
kan give os værdifulde oplysninger om, hvordan
livet blev levet i middelalderen og renæssancen.
I efteråret inviterede Nyborg Museumsforening
til en rundtur til nogle af Nyborgs mest seværdige
gamle kældre, og arrangementet blev så stort et
tilløbsstykke, at deltagerlisten var fuldstændig
overtegnet. På grund af den store interesse
gentager vi nu turen og giver endnu en gruppe
medlemmer mulighed for at komme med et par
trin under jorden og blive klogere på fortiden.

Ordinær generalforsamling
TID: Onsdag den 18. marts kl. 18.00/19.00-ca. 21.00
STED: Sprotoftens fælleshus, Sprotoften 34, Nyborg
PRIS: 35 kr. for spisning kl. 18.00-19.00
TILMELDING: Senest den 15. marts til sekretæren,
hvis man ønsker at deltage i spisningen. Tilmelding
til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig
Kl. 18.00-19.00 kan man spise sammen. Der
serveres øl/vand + tre snitter for 35 kr.
Kl. 19.00-20.00 afholdes den ordinære
generalforsamling, jf. vedtægterne (se nedenfor)
Kl. 20.00-21.00 fortæller afdelingsleder på
Nyborg Slot Janus Møller Jensen om Christian II
(1513-23), som var født på netop Nyborg Slot.
Janus Møller Jensen arbejder for øjeblikket på en
bog om denne både hadede og elskede konge.
Herunder serveres aftenkaffe med brød –
foreningen er den glade giver.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra interessegrupperne
4. Regnskab 2014
5. Budget 2015 – herunder evt. forslag om
kontingentændring
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Undervejs vil Mogens Vedsø, der er bygningsarkæolog, redaktør på Nationalmuseets store
værk om Danmarks kirker og selv bor i
Nyborg, udpege spændende arkitektoniske
detaljer og fortælle historien om kældrene, som
offentligheden i flere tilfælde ikke normalt har
adgang til.
Arrangementet er gratis for medlemmer af Nyborg
Museumsforening. Husk varmt tøj!

Forslag til behandling under pkt. 8 skal være
sekretæren i hænde senest onsdag den 4. marts
(mail eller post til Knudshovedvej 51, 5800 Nyborg).
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