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Vintergåtur a la Gammel Dansk
TID: Søndag den 17. januar kl. 13.00-ca. 15.00
MØDESTED: P-pladsen over for Vestervold
Aktivitetscenter på Kongens Bastionsvej
Temaet for årets gåtur er Nyborg Fæstnings
voldgrave. John Maalø Larsen tager
medlemmerne turen rundt om de isdækkede
(?) grave. Erik Press sørger for små glas, så vi
kan holde varmen.

Den gamle købmandsgård
fortæller
TID: Torsdag den 25. februar kl. 19.00
STED: Frederik Nielsens Eftf., Nørregade 5
TILMELDING: Senest den 21. februar til
sekretæren. Begrænset antal pladser
De travle købmandsgårde var engang en
levende del af bybilledet i Nyborg. De fleste
steder er det slut, men hos Frederik Nielsens
Eftf. i Nørregade er der stadig købmandsliv i
de gamle bygninger. I over 200 år har stedet
fungeret uafbrudt som handelshus.

Denne aften byder på en sjælden mulighed
for et kig ind bag facaden på den gamle
købmandsgård. Den nuværende ejer, Ulrik
Nielsen, hvis oldefar købte gården i 1905,
fortæller om sin families historie på stedet og
giver eksempler på, hvad krige, krak og
kriser har betydet for handel og sortiment.
Efter en rundvisning og en øl på museumsforeningens regning går vi et skridt længere
tilbage i historien. Før Frederik Nielsen kom
til, var købmandsgården nemlig ejet af et
medlem af den indflydelsesrige Kruuseslægt, der satte sit præg på liv og handelsliv
i Nyborg det meste af 1800-tallet. Kruuseslægtens historie fortælles af forfatter,
fortæller og cand.phil. i historie Pia
Sigmund, der selv nedstammer fra
købmandsdynastiet.

Ordinær generalforsamling

Boggaver

TID: Torsdag den 31. marts kl. 18.00/19.00-ca. 21.00
STED: Aktivitetshuset, Sprotoften 1
PRIS: 50 kr. for spisning kl. 18.00-19.00
TILMELDING: Senest den 20. marts til sekretæren,
hvis man ønsker at deltage i spisningen. Tilmelding til
generalforsamling og foredrag er ikke nødvendig

Har du udnyttet dit medlemstilbud på tobindsværket
om Nyborg som Danmarks Riges Hjerte og som
trafikknudepunkt – Kongen kommer og Danmarksporten? 298 kr. – kun ét sæt pr. medlemskab.

Kl. 18.00-19.00 kan man spise sammen. Der serveres
øl/vand + tre snitter for 50 kr.
Kl. 19.00-20.00 afholdes den ordinære
generalforsamling, jf. vedtægterne.
Kl. 20.00-21.00 er foreningen vært ved kaffe/kage, og
bagefter fortæller museumsdirektør Erland Porsmose
om vinderprojektet i den arkitektkonkurrence, der er
afholdt om det kommende slotsbyggeri. Da konkurrencen afgøres kort før generalforsamlingen, bliver vi
således noget nær de første, der indvies i planerne!

Har du fået de tre nye bøger om Nyborgs kirkehistorie: Korsbrødregården af Claus Frederik
Sørensen (90 kr. med medlemsrabat i museumsbutikkerne) eller tobindsværket fra Nationalmuseets
kirkeserie om Nyborgs kirker (250 + 175 kr. ved
boghandleren)?
Husk også Lokal-historisk kalender Nyborg 2016.
Pris 50 kr. i museumsbutikken eller på biblioteket.
Kalenderens tema er i år Nyborg-virksomheder.
2014 + 2015-kalenderne kan stadig erhverves
– kun 20 kr. Samme pris – 20 kr. – gælder
sommerens Hans Eriksen-katalog. Der er ikke
medlemsrabat på de fire sidstnævnte.

Database med e-mailadresser
Hvis du modtager dette nyhedsbrev på papir,
så tilmeld dig vores database ved at sende en
besked til sekretæren. Så sparer du foreningen
for porto eller vores trofaste bude for
cykelkørsel i al slags vejr. Og så får du
remindere kort før hvert enkelt arrangement –
og indbydelser til ekstra-arrangementer!

Bestyrelsen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra interessegrupperne
4. Regnskab 2015
5. Budget 2016
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til behandling under pkt. 8 skal
være sekretæren i hænde senest onsdag den
23. marts (mail eller post: Knudshovedvej
51, Nyborg).

Som det fremgår af nedenstående oversigt over
foreningens bestyrelse, har Erik Press afløst Peter
Dansholm. Peter har trukket sig af helbredsmæssige
årsager. Han nåede at være med i bestyrelsen i 13 år,
de fleste som næstformand. Foreningen siger ham
stor tak for indsatsen og ønsker ham alt godt
fremover.

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
Anne-Berit Høj Nielsen – 65 30 30 32 – abhn@mail.tele.dk
Elin Høj Jensen – 65 31 27 66 – ehoj@privat.dk
Erik Press – 65 31 05 50 – epr@c.dk

