
 

Nyt fra Tværpilen 
 

Nyt fra Tværpilen · redaktion Bente Larsen · 28 93 94 67 · larsen.bente@gmail.com 

Maj 2018 

 

GENERALFORSAMLING. 

 

Efter generalforsamlingen den 5. april 

konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand AnnWelling 

Næstformand Vakant 

Kasserer Lina Poll 

Sekretær Bente Larsen 

Bestyrelsesmedlemmer; Nina Bech, Kirsten 

Rajakumar, Palle Enghoff, Jørgen Nielsen,  

Supleanter; Inger Byrjalsen, Lissi Jensen. 

Hvis der er medlemmer, der ønsker at læse 

referatet fra generalforsamlingen, så giv besked, 

så sender jeg det på mail.  

www.tvaerpilen.dk 

 

TVÆRPILENS PROGRAM. 

 

Flere af medlemmerne har udtrykt ønske om, 

kun at modtage Tværpilens program digitalt. 

Hvis du ønsker dette, så giv besked til Bente 

Larsen larsen.bente@gmail.com eller på telefon 

28 93 94 67. Hvis du fortsat ønsker at få 

programmet på papir med posten, skal du ikke 

foretage dig noget. Programmet ligger også på 

vores hjemmeside. 

www.tvaerpilen.dk 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

I forbindelse med bygningen af Vikingebroen 

har Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i 

Albertslund arrangeret nogen guidede ture i 

landskabets historie. Oplev Vestegnens 

naturperler og dramatiske fortid. Alle ture 

foregår i Vestskoven, Store Vejleådal og 

Porsemosen og er for både børn og voksne. 

Turene starter ved Vikingelandsbyen. Turene 

finder sted fra april til september. Der kan købes 

billetter på Kroppedals hjemmeside. 

Pris mellem 40,00 kr – 80,00 kr. se mere på 

deres hjemmeside.Tværpilen vil prøve at 

arrangere en tur med guide til Vikingebroen den 

4. august, hvor vi så kan få lidt mere at vide om 

byggeriet og se hvor langt det er kommet. Mere 

om det senere. 

www.kroppedal.dk 

 

 

ROSKILDE MUSEUM. 

 

Der er et foredrag på Roskilde Museum den. 2. 

maj kl. 19.00 – 21.00 om Harald Blåtand, 

Kristendommen og Roskilde. Ved professor 

emeritus Niels Lund, der i en længere årrække 

har beskæftiget sig med Harald Blåtand. 

Billetter kan købes i Museumsbutikken eller på 

Billetto. Pris 75 kr. inkl. Entre til Museet. 

Se mere på deres hjemmeside. 

www.roskildemuseum.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

Den 30. april åbnede en ny udstilling i 

Vikingeskibshallen. STIG OMBORD. 

Udstillingen udfordrer dine sanser og sætter 

dine ”sø-ben” på prøve. Den formidler 

oplevelsen af at være ombord på et vikingeskib 

på en foranderlig sørejse over åbent hav. Alt det 

man ser, hører, føler og mærker, når man står til 

søs i et vikingeskib, mens dagen går fra klar og 

lysende morgen til nattemørke.  

Et døgn til søs tager 10 min. Hele stemningen i 

rummet skifter fra vindstille sløvsind til 

stormens højspændte energi – og du er med 

ombord, midt i naturens rasen!  

Se mere på deres hjemmeside. 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

Der er lagt en aktivitetskalender på vores 

hjemmeside, hvor man kan orientere sig om 

hvad der foregår. 

 

Tværpilens bestyrelse ønsker alle medlemmer 

en rigtig god sommer. 
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