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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Til foråret 2019 begynder Folkeuniversitets 

foredragsrække igen i Taastrup Medborgerhus, 

mandage 16.15 til 18.00. Start den 4. februar. 

Den nye række handler om 

Metroudgravningerne i København. 

Københavns arkæologi – i metroens fodspor. 

Der bliver 5 mandage. 1. Det tidligste 

København, 2. Den middelalderlige befæstning, 

3. Christian den 4.s København, 4. Københavns 

opland. 5. Besøg i Arkæologisk Værksted, 

Københavns Museum. Se nærmere i 

Folkeuniversitetets program, når det udkommer 

ca. november/december. Tilmelding plejer at 

være den 9-10 december, men Tværpilen skal 

nok sende besked, når vi ved mere. Se mere på 

Folkeuniversitetets hjemmeside. 

www.fukbh.dk 

 

MEDLEMSMØDE I TVÆRPILEN. 

 

På opfordring afholder Tværpilen et 

medlemsmøde onsdag den 7. november kl. 

19.30 i Taastrup Medborgerhus.Vi vil starte 

med et lille foredrag, derefter vil vi oplyse om 

kommende aktiviteter. Detektogruppen og 

Gravegruppen vil fortælle om deres fund m.m. 

Medlemmer der har noget at vise eller berette 

om, får derefter ordet. Vi henstiller til at hvert 

indlæg varer ca. 5 min. så alle kan komme til. 

I pausen serveres der kaffe med kage. Der 

kommer nærmere besked senere, ellers se på 

vores hjemmeside. 

www.tvaerpilen.dk 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Kroppedal Museum holder lukket, da de er ved 

at gøre museet klar til en ny udstilling om 

vikingerne på Vestegnen.  Udstillingen åbner 

den 1. marts 2019. Der tilbydes dog nogle 

aktiviteter i lukkeperioden bl.a. Museumstimen – 

foredrag den sidste torsdag i hver måned. Entre 

50 kr. inkl. et glas vin. Første gang 25. oktober 

kl, 19.20, Ole Rømer – et sandt 

renæssancemenneske. Anden gang den 29. 

november kl. 19.20. Fra Peder Madsens gang 

til parcelhus. Følg med i hvad der sker på deres 

hjemmeside. 

www.kroppedal.dk 

 

ROSKILDE MUSEUM. 

 

Der er et foredrag på Roskilde Museum den 3. 

oktober kl. 19.00 – 21.00 om Struensee – 

landsforrædder, lykkeridder og tragisk helt. Ved 

historiker Ulrik Langen. Billetter kan købes i 

museumsbutikken eller på Billetto. Pris 120 kr. I 

efterårsferien er der noget for børnene Mord i en 

besættelsestid. En gåde de skal løse og samtidig 

blive klogere på den tid. Den 15.-19. oktober, 

alle dage kl. 10.00-14.00, gratis for børn. Se 

mere på deres hjemmeside. 

www.roskildemuseum.dk 

 

NATIONALMUSEET. 

 

Den 20. september lanceres DIME, der er en 

digital metaldetektor database, henvendt til 

amatørarkæologer. Formåler er at skabe bedre 

oversigt over de mange detektorfund. Det giver 

nye og bedre muligheder for at dokumentere og 

sammenligne deres fund. Se mere på deres 

hjemmeside 

www.natmus.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

Der er et foredrag på Vikingeskibsmusset den 

22. november kl. 19.30. Danmarks runesten – 

en fortælling. Ved Museumsinspektør Lisbeth 

Imer, Nationalmusset. Foredraget giver en 

general  introduktion til runeskriften. Pris 50,00 

kr. Se mere på deres hjemmeside. 

www.vikingeskibsmuseet.dk 
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