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Jul på slottet og på
Borgmestergården

Julemarked –
Jul i den gamle kongeby

I de fire adventsweekender
holder Nyborg Slots Dragtlaug
åben julestue lørdag-søndag
kl. 11.00-16.00.

TID: Weekenderne den 3.-4. og den 10.-11. december; museumsforeningens bod
er dog kun åben den 10.-11. december. Se i øvrigt dagspressen
STED: Hele byen; museumsforeningens bod er i år i Riddersalen på Nyborg
Slot

Fra den 26. november til den
22. december er der kl. 11.0016.00 jul på Nyborg Slot, blandt
andet med udstilling af
rekvisitter og dragter fra DR’s
julekalender, som blandt andet
er optaget på slottet. OBS!
Mandag lukket. Udstillingen
fortsætter efter nytår frem til
den 19. februar.

I lighed med sidste år vil vi meget gerne have medlemmernes hjælp i
vores bod. Der er tale om lørdag kl. 10.00-18.00 og søndag kl. 10.00-16.00.
Der vil hele tiden være et bestyrelsesmedlem til stede. Tilmelding til
kassereren med oplysning om, hvornår og hvor længe I kan deltage.

Fra den 26. november til den
22. december er der kl. 11.0016.00 juleåbent på den
nyrenoverede Borgmestergård.
OBS! Mandag lukket.
Torsdag den 1. december
parteres julegrisen på
gårdspladsen i Borgmestergården. Der saltes skinke og
koges sylte – og der er
smagsprøver! Det hele starter
kl. 10.00.

Vintergåtur a la Gammel Dansk
TID: Søndag den 29. januar kl. 13.00-ca. 15.00
STED: Torvet, Nyborg

Temaet for årets gåtur er stiftelser. Peter Engel og John Maalø Larsen
tager medlemmerne turen rundt til tidligere og nuværende stiftelser og
fortæller deres historie. Som sædvanlig er der små glas med rundt – og
hvis kassereren er gavmild også noget til at hælde i dem!

E-mailadresser

Kalender

Hvis du modtager dette nyhedsbrev på
papir, så tilmeld dig vores database med emailadresser 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 ekstraarrangementer!

Husk Lokalhistorisk Kalender Nyborg 2017.
Pris 50 kroner. Den kan købes under
julemarkedet, i museumsbutikken, på
Lokalhistorisk Arkiv, på biblioteket eller hos
boghandleren. Kalenderens tema er i år musikliv
i Nyborg. 2015- + 2016-kalenderne kan stadig
erhverves – kun 20 kroner. Samme pris – 20
kroner – gælder også sidste sommers Hans
Eriksen-katalog.

Dagsorden for den ordinære
generalforsamling,
jf. foreningens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra interessegrupperne
4. Regnskab 2016
5. Budget 2017 – herunder kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
7. Valg af to revisorer og
en revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Ordinær generalforsamling
TID: Torsdag den 30. marts kl. 18.00/19.00-ca. 21.30
STED: Aktivitetshuset, Sprotoften 1, Nyborg
PRIS: 50 kroner for spisning kl. 18.00-19.00
TILMELDING: Senest den 26. marts til
sekretæren, hvis man ønsker at deltage i spisningen.
Tilmelding til generalforsamling + foredrag er ikke
nødvendig
Kl. 18.00-19.00 kan man spise sammen. Der
serveres øl/vand + tre snitter for 50 kroner
Kl. 19.00-20.00 afholdes den ordinære
generalforsamling, jf. vedtægterne

Forslag til behandling under punkt 8 skal være
sekretæren i hænde senest onsdag den 22. marts
(mail eller post Knudshovedvej 51, Nyborg)

Kl. 20.00-ca. 21.30 er foreningen vært ved
kaffe/kage, og bagefter fortæller
museumsinspektør Malene Refshauge Beck,
Østfyns Museer, om årets fine fund på Østfyn

Foredrag:
Konge på rejse
TID: Onsdag den 22. februar
kl. 19.30
STED: Lille sal i Bastionen,
Nørrevoldgade 63, Nyborg
TILMELDING: Senest den
17. februar til sekretæren

Gennem 600 år blev det danske rige
styret af konger, der konstant var på
farten. Riget var et rejsekongedømme,
hvor kongen sammen med sit statsapparat rejste land og rige rundt,
blandt andet for at manifestere sin
magt over for høj og lav. Også Nyborg
Slot hørte til de steder, kongen besøgte,
og denne aften giver Nyborg
Museumsforening sine medlemmer
mulighed for at blive klogere på både
rejsekongedømmet som institution og
Nyborgs rolle i det, særlig i Christian
III’s sidste regeringsår. Aksel
Andersen, der er BA i historie,
præsenterer ny viden om den gamle
styreform, og foredraget ledsages af
kaffe og kage.
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