Har du udnyttet dit medlemstilbud på tobindsværket om Nyborgs historie – 298 kr.?

Nyborg Museumsforening

Nyhedsbrev

August-december 2015

Foredrag om Nyborg Kirke

Kampdage og Høstmarked

TID: Tirsdag den 15. september kl. 19.30
STED: Nyborg Vor Frue Kirke, Adelgade

TID: Weekenden 12.-13. september
STED: Nyborg by, vold og slot

I 1933 udkom første hæfte i Nationalmuseets serie
Danmarks Kirker. Man er nu ca. 2/3 henne, og det
næste »hæfte« (over 400 sider!) omhandler kirkerne
i Nyborg, selvfølgelig først og fremmest Vor Frue
Kirke. Der er dukket mange nye – og overraskende
– oplysninger frem; nogle disse og meget andet vil
hæftets forfattere præsentere denne aften, som er
arrangeret af kirken og menighedsrådet, blandt andet
på opfordring af museumsforeningen. Bogen koster
250 kr. – husk kontanter!

Se nærmere i dagspressen om disse populære
arrangementer, der trækker folk fra nær og
fjern – både som deltagere og som tilskuere.

Efterårsudflugt til
Ernsts Samlinger m.m. i Assens
TID: Lørdag den 26. september kl. 9.00
STED: P-pladsen bag Nyborg Slot
PRIS: 100 kr., som dækker kørsel, entré og
rundvisning i Ernsts Samlinger
MEDBRING: Frokost m.m.
TILMELDING: Senest 11. september til sekretæren.
Der er 40 pladser, som bliver besat efter først til
mølle-princippet.

Vi laver fællestransport i egne biler – en bil med fire
deltagere får 100 kr. i kørepenge. Vi deltager i en
guidet rundvisning i sølvvarefabrikanten Frederiks
Ernsts særprægede hjem, kendt som Ernsts Samlinger.
Herefter spiser vi frokost, og der er så mulighed for i
smågrupper at se, hvad Assens ellers byder på –
måske Jim Lyngvilds berømmede vikingeudstilling på
Tobaksgården, den hyggelige bymidte, bymuseet,
Plums tømmerlade eller lignende. Eventuelle entréer
ud over Ernsts Samlinger er for egen regning.

Vi er nu 491 medlemmer;
nr. 500 bliver selvfølgelig fejret
på behørig vis – så skaf nye
medlemmer!
Har du set Hans Eriksen-udstillingen på Borgmestergården – og købt kataloget nedsat til 30 kr.?

Maillister

Hjælp!

Hvis du har modtaget dette nyhedsbrev på papir, skal
du overveje, om du ikke vil på foreningens mailliste.
Du vil i så fald modtage remindere og ekstratilbud,
som vi ikke udsender på papir. Bare send en mail til
sekretæren med mailadresse!

Sekretæren har fået ny pc – og har mistet hele
kartoteket med frivillige! Hvis du ønsker at stå til
rådighed som frivillig for forening og museum, bedes
du give ham besked – også selv om du tidligere er
tilmeldt frivilliggruppen!

Færøerne
– supertilbud til
foreningens
medlemmer
Kirstin Eliasen, Nationalmuseet,
der er færing og middelalderarkæolog, har arrangeret en
fantastisk tur til Færøerne i
sommeren 2016 – se
vedlagte/vedhæftede program.
Bemærk den foreløbige
tilmeldingsfrist: 1. september
2015!

Betaling af kontingent
Kassereren skal her benytte
lejligheden til at minde om, at sidste
frist for rettidig indbetaling af
kontingent for 2015/2016 var den 1.
juli 2015. De få, der endnu ikke har
betalt kontingent, bedes om at få det
bragt i orden snarest.

Ønsker man at spare gebyr, kan
kontingentet også indbetales i
slotsbutikken i åbningstiden kl. 10-15
(kun med kontanter). Hvis
kontingentet indbetales i slotsbutikken,
bedes man huske girokortet. Den
nederste del beholder man selv (husk
at få kvittering), mens den øverste del
afleveres til vagten.
Ønsker man ikke længere at være
medlem af museumsforeningen, bedes
man venligst give kassereren besked.

Besættelsesbilleder
med Thomas Harder
TID: Onsdag den 4. november kl. 19.30
STED: Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63
Forfatteren til det anmelderroste kæmpeværk
Besættelsesbilleder, Thomas Harder, er i anledning af 75-året
for Besættelsen inviteret til Nyborg for at delagtiggøre os i sin
store viden om tiden og dens billeder. Bogen kan købes
fordelagtigt denne aften – men kun for kontanter!

Julemarked
TID: Weekenden 11.-13. december
Bestyrelsen for Nyborg Museumsforening
Formand: Ivar Hviid – 65 31 31 37 – ihv@aagaardadvokater.dk
Næstformand: Rasmus Agertoft – 40 59 90 95 – r@smusagertoft.dk
Kasserer: Peter Engel – 40 31 63 56 – peter.engel@skolekom.dk
Sekretær: John Maalø Larsen – 65 31 58 16 – billum@larsen.mail.dk
Peter Dansholm – 65 30 25 82 – peter_dansholm@hotmail.com
Elin Høj Jensen – 65 31 27 66 – ehoj@privat.dk
Anne-Berit Høj Nielsen – 65 30 30 32 – abhn@mail.tele.dk

Har du set Borgmestergårdens nye by af klodser, som museumsforeningen har doneret?

