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FOLKEUNIVERSITET, 

 

Forårets Folkeuniversitet, Københavns 

arkæologi: I metroens fodspor, er godt i gang, 

det er en rigtig interessant foredragsrække. De 

fund der er gjort, bl.a. en gammel kirkegård og 

rester af en kirke, har rykket Københavns 

historie, byen er ældre end man troede. Næste 

gang er også i Taastrup Medborgerhus, den 

sidste gang den 11. marts er der besøg på 

Arkæologisk Værksted, Københavns Museum, 

hvor vi skal se noget af det der er fundet. 

 

GENERALFORSAMLING. 

 

HUSK Tværpilens Generalforsamling i Taastrup 

Medborgerhus onsdag den 10. april. kl. 20.00. 

Vi starter med et foredag kl. 19.00. 

Detektorfører Anders Elman Hansen, der er 

mangeårigt medlem af Tværpilen, vil fortælle 

om sine fund, ikke mindst om Reerslev-

skatten, der blev fundet under detektorsøgning i 

2014. Skatten fra vikingetiden indeholdt en stor 

mængde mønter, både danske og engelske fra 

omkring år 1000. Det bliver uden tvivl et meget 

interessant foredrag. Se mere om 

generalforsamlingen i Tværpilens forårs 

program. 

 

TUR TIL MOESGAARD MUSEUM. 

 

Tværpilen arrangerer en bustur til Moesgaard 

Museum lørdag den 4. maj 2019. 

Turen kommer til at koste 425,00 kr. pr. person. 

Tilmeldingen vil være bindende og betales ved 

tilmelding til Tværpilens konto reg. Nr. 1551 

konto nr. 5684382. 

Tilmelding til kasserer Lina Poll: 

l.poll@mail.dk 

 

Sidste frist for tilmelding er på Tværpilens 

gereralforsamling den 10. april. 

Tværpilen betaler for rundvisningen, men entre 

er på egen regning. Vi skal være mindst 25 

personer for at det løber nogenlunde rundt, vi 

har bestilt en bus til 28 personer.  

Mødested og tider: Høje Taastrup Station 

(Banestrøget) senest kl. 8.00, vi kører præcis. 

Vi vil så være på Moesgaard kl. 11.30-11.45. 

Rundvisningen starter kl. 12.15 præcis. 

Vi har så en ½ time til at købe billetter og lign.  

Vi kører fra Moesgaard kl. 16.00 og vil være 

tilbage på Høje Taastrup Station ca. kl. 20.00 

Man er meget velkommen til at tage gæster med 

på turen. 

Der vil komme nærmere information senere til 

de tilmeldte. 

 

FOREDRAG. 

 

Husk Tværpilen foredrag Spektakulære fund fra 

de seneste års udgravninger i Nordsjælland. 

Ved afdelingsleder Esben Aarsleff, Museum 

Nordsjælland, tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i 

Taastrup Medborgerhus. Se mere i Tværpilens 

forårs program. 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Den unge kvinde fra graven har fået ansigt.  

Kvinden blev fundet i en kvindegrav fra 

jernalderen, ved udgravningen i den nye bydel 

Nærheden i Hedehusene, af arkæologer fra 

Kroppedal Museum i 2017. Ud fra bl.a. 

knoglebygning og tandstilling er det lykkedes 

ved ny teknik, at genskabe hendes ansigt. 

Museet er i øjeblikket lukket grundet 

renovation. Museet genåbner den 15. marts 

2019, med en ny vikingeudstilling ”Hver dag er 

en kamp” Se mere på deres hjemmeside. 

www.kroppedal.dk 

 

Lige en lille påmindelse, Kontingent bedes 

indbetalt senest den 1. marts 2019. 
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