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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Så er efterårets Folkeunivesitet slut. Igen en flot 

og spændende foredragsrække som Hans 

Kristen Nielsen havde sammensat til os, stor tak 

til ham for det. Desværre har Hans Kristen 

Nielsen besluttet, at tiden er kommet til at gå på 

”pension”. Det er vi kede af, men ønsker ham et 

godt otium. Der kommer derfor ikke noget 

Folkeuniversitet til foråret. Hans-Henrik Ohlsen 

har påtaget sig, at sammesætte en foredragrække 

til efterårets Folkeuniversitet. Vi glæder os til at 

se, hvad han finder på til os. Der vil komme 

mere information senere. 

 

DETEKTORGRUPPEN. 

 

Tværpilens bestyrelse arbejder i øjeblikket på, at 

afholde et medlemsmøde, hvor detektorgruppen 

kan berette om deres arbejde, fund, hvor de går 

med detektor o.s.v. eventuelt den 12. marts 

2018, der vil komme mere om dette senere. 

 

NATIONALMUSEET. 

 

Den jul vi kender i dag med juletræ, pakker og 

søde sager blev født i 1800-tallet. Den nisse der 

hyggede sig med borgeskabet omkring juletræet 

var en hyggelig lille fyr. Men bondemandens 

var farlig og dyster. På Nationalmuseets 

besøgssteder kan gæsterne tage på en rejse 

gennem julens historie og se, dufte og smage, 

hvad der stod på julebordet hos både bonden og 

det rige borgerskab. For børn er der nisseversitet 

den 3.-9.-10.-16.-17. december, kl. 12.00-15.00. 

Der kan de blive en ægte nisse når 

nisseprofessoreren lærer fra sig i træskogang, 

nisseskrift, smørklatkastning og meget mere. 

Når nissedisciplinerne er lært udleveres et 

vaskeægte nissediplon. 

Se mere på deres hjemmeside 

www.natmus.dk 

 

ROSKILDE MUSEUM. 

 

Den Go’e Gamle Jul. Foredrag på Roskilde 

Museum ved Kåre Johannesen, den 6. december 

kl. 19.00-21.00. Pris 50 kr. Købes på Billetto.dk 

eller i Museumsbutikken. (begrænset antal 

billetter) Den jul vi kender og oplever som 

meget dansk har rødder over hele Europa og 

endda længere væk fra. Aftenens foredrag tager 

et kig på julens oprindelse. Vi hilser på 

hedenske guder og hører om grusomme offer-

ritualer. Vi hører om 16-og 1700-tallets 

temmelige uartige julestuer og en mængde 

sjove, overraskende og besynderlige fortællinger 

om julen og al dens væsen! Kåre Johannesen er 

historiker og kendt fra DR Ks ”Historiequizzen” 

Se mere på deres hjemmeside 

www.romu.dk 

 

MOESGAARD MUSEUM. 

 

Museet har åbnet en ny udstilling om 

middelalderen Fri os fra det onde. Udstillingen 

varer til 10. oktober 2020. Middelalder 

udstillingen omhandler Danmark i tiden fra ca. 

1050 til 1536. Der var store kriser bl.a. den sorte 

død, der ramte landet i 1350 og dræbte ca. 1/3 af 

landets befolkning. Borgerkrige og tid uden 

regenter, men også en tid hvor der blev bygget 

kirker, klostre og borge. Udstillingen er en rejse 

gennem en perlerække af begivenheder og 

historier med særlig focus på middelalderens 

mennesker. 

Se mere på deres hjemmeside 

www.momu.dk 

 

 

Tværpilens bestyrelse ønsker alle medlemmer 

en glædelig jul og et godt nytår. 
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