
Tværpilens efterårsprogram 2020 

(Nødudgave!) 

 

 

Kære medlemmer! 

På grund af corona-krisen er forårets program jo ikke blevet til ret meget, men det 

prøver vi nu at rette op på. Så der sker en del i efteråret! Da bestyrelsen også har 

været underdrejet, må I denne gang nøjes med en meget skrabet udgave af efterårs-

programmet! 

 

1. Generalforsamling mandag den 31. august 2020 i Medborgerhuset. 

 Kl. 19.00 vil Linda Boye fra Kroppedal fortælle om nogle skattefund og rige 

grave fra yngre romersk jernalder, som Kroppedal har udgravet i de sidste par 

år. Kl. 20.00 afholdes generalforsamlingen. Dagsordenen finder I på bagsiden 

af forårskataloget. Vi vil meget gerne have nogle medlemmer til at stille op til 

bestyrelsen, evt. som suppleanter! 

 

2. Mandag den 7. september kl. 16.15 i Medborgerhuset begynder Folke-

universitetets foredragsrække, hvor arkæologer fra Museum Nordsjælland vil 

fortælle om de seneste års udgravninger. For nærmere beskrivelse se i FU’s 

program eller i forårskataloget. Hurtig tilmelding tilrådes, da vi ikke ved, hvor 

mange vi må være i Lille sal. 

 

 

3. Lørdag den 19. september arrangerer vi en guidet tur til det nye Københavns 

Museum. Vi kender endnu ikke tidspunktet, men vil maile så snart vi ved det. 

I betaler selv entreen (90 kr.), Tværpilen betaler for omvisningen. Da det er 

sandsynligt at vi skal booke antal i forvejen, skriver vi til jer igen i begyndelsen 

af september om tilmelding. 

 

 

4. Onsdag den 30. september kl. 18.30 er der detektoraften i Medborgerhuset. 

Mød op med dine fund og få en god snak med andre detektorførere. 

 

 



5. Onsdag den 7. oktober kl. 19.30 i Medborgerhuset holder Mads Ravn fra 

VejleMuseerne foredrag om vikingernes færd i England ca. 400 – 1066. Hvor 

kom Angelsaxerne og Vikingerne fra? Var der tale om massive folkevandringer 

eller mindre folkeskarer? Udryddede de briterne, der boede der i forvejen? 

Hvorfor kom de? De indfødte keltisktalende briter havde været underlagt 

romerne. Men romerriget kollapsede og nye folkeslag ankom. Hvorledes 

afspejlede kulturen, sproget, religionen, bygningerne, vejene og byerne sig i 

disse ændringstider? 

 

 

6. Onsdag den 4. november kl. 19.00 holder vi et medlemsmøde i 

Medborgerhuset. Nærmere herom senere. 

 

 

7. Tirsdag den 24. november kl. 19.30 i Medborgerhuset vil Lars Grunvad fra 

Sønderskov museum fortælle om den meget omtalte Fæstedskat. Dette foredrag 

er ikke endelig på plads, så snart vi ved mere, giver vi besked. 

 

PS. Turen til Østskåne, der skulle have været afholdt i august, forventes gennemført i 

foråret 2021. 

 

 

Vi regner med at I ikke har glemt Tværpilen, og håber at I møder talstærkt op!! 

 

God sommer og på gensyn! 

Bestyrelsen 

 

Kontaktmuligheder: 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Tlf. 26 13 91 47 

Hjemmesiden: www.tvaerpilen.dk 

mailto:kontakt@tvaerpilen.dk

