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GENERALFORSAMLING.

VIKINGESKIBSMUSEET.

Efter generalforsamlingen den 31. august
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Ann Welling
Næstformand Erik Vinding
Kasserer Lina Poll
Sekretær Bente Larsen
Bestyrelsesmedlemmer; Jørgen Nielsen, Anders
Elman Hansen, Henrik Schønning
Supleanter; Kirsten Rajakumar, Lone Specth
Linde, Julia Bjørneboe, Lars Larsen, Anders
Jespersen.
Hvis der er medlemmer, der ønsker at læse
referatet fra generalforsamlingen, så giv besked,
så sender jeg det på mail.

Efterårsferiens tema er vikingeliv. Hvad lavede
vikingerne når efteråret kom og skibene blev
halet på land for vinteren? I Vikingetiden var
efteråret en tid, hvor høsten skulle i hus,
krigerne kom hjem fra togter, bådene skulle
vedligeholdes og man skulle forberede sig på
vinterens komme. Om aftenen samledes man om
bålet og fortalte historier om guder og helte. Alt
dette kan opleves i efterårsferien. Se mere på
deres hjemmesside.
www.vikingeskibsmuseet.dk

FOLKEUNIVERSITETET.
Efterårets Folkeuniversitet er godt i gang. En
flot og spændende foredragsrække, sammensat
af Nordsjælland Museum. Vi har været vidt
omkring i deres område. Det har været meget
interresant at høre om deres udgravninger og
hvad der sker Nordsjælland.
SAGNLANDET LEJRE.
Søndag den 20. september var Tværpilens
medlemmer på en tur til Kongehallen i Lejre.
Her fik vi en rigtig god omvisning med en
meget dygtig guide. Vi fik fortalt om bygningen
af hallen og hvad der lå til grund for, hvordan
man regnede med, at udsmykningen har været i
følge overleveringer på skrift og i arkæologiske
fund. Vi fik set kopier af genstande fra
vikingetiden bl.a. et flot sværd, en hjelm og flere
smykker. Derefter var der tid til selv at gå rundt
i Sagnlandet, vi var så heldige at vejret var
rigtigt godt.

TURGRUPPEN.
Grundet coronakrisen har det ikke været muligt,
at få en rundvisning på Københavns Museum.
Tværpilen har flere gange taget kontakt til
museet, men det er ikke lykkedes endnu at få
fastlagt en dato, men vi prøver stadig.
Turen til Österlen må igen udsættes, vi håber på
den kan gennemføres i juni 2021.
HUSK.
Tværpilens foredrag onsdag den 7. oktober kl.
19.30 i Taastrup Medborgerhus. Angelsakser og
vikinger i England. Ved Forsknings-og
Samlingschef Mads Ravn, Vejle Museerne.
Tværpilens foredrag tirsdag den 24. november
kl. 19.30 i Taastrup Medborgerhus.
Fæstedskatten m.m. ved Lars Grundvad fra
Sønderskov Museum.
Tværpilen afholder et medlemsmøde onsdag den
4. november i Taastrup Medborgerhus.
Nærmere besked senere.
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