Taastrup nytåret 2021

NØDPROGRAM FOR TVÆRPILEN I FORÅRET 2021
Kære medlemmer!
I ønskes alle et godt og glædeligt nyt år! Endnu en gang må I nøjes med et
nødprogram, da bestyrelsen dels ikke har kunnet mødes som normalt, og dels at vi i
skrivende stund ikke aner, hvor meget vi vil kunne gennemføre af de planer, vi har.
Men her er vores foreløbige planer, sæt et kryds i kalenderen for de pt. gældende
datoer.
Mandag den 25. januar kl. 19.30 i Medborgerhuset afholder museumsinspektør
Trine Borake fra Museum Vestsjælland et foredrag med en sammenfatning af, hvad
mange detektorfund på Vestsjælland kan fortælle om samfundsorganisationen fra
jernalder til middelalder. Analysen rykker ved den gængse opfattelse af samfundet.
Torsdag den 4. marts kl. 19.30 i Medborgerhuset håber vi, at vi at gennemføre et
foredrag om palæobotanik, dvs. hvad man ud fra bl.a. pollenprøver kan udlede om
oldtidens forskellige dyrkningsområder og-metoder. Hvad var skov, hvad var dyrket
land, hvad blev dyrket hvornår?
Mandag den 12. april kl. 19.00 i Medborgerhuset holder vi generalforsamling. Den
indledes med en times foredrag af arkæolog Camilla Haarby Hansen om, hvad man
finder i nedgravede ”lortetønder”, fortrinsvis i København, og hvad de kan fortælle
om bl.a. spisevaner hos høj og lav i København.
Dagsorden for generalforsamlingen vil blive udsendt senere.
Hvis Coronaen forhåbentlig i april og maj er aftaget så meget, at vi kan holde et
medlemsmøde, vil vi forsøge at få et lokale i Medborgerhuset en dag. Vi regner med,
at vi kan få flintsmeden Sofus Schultz Stenak til at komme og vise os lidt af hvad han
kan. Hvis I ligger inde med nogle flintfund, så tag dem med. I vil få nærmere besked
om datoen senere.
Vi har også planer om en tur i egne biler til Lolland og Falster, evt. kan det blive
lørdag den 29. maj, men det kræver nærmere planlægning. Vi har dels tænkt at se
udstillingen på Maribo museum med hvad man har fundet ud af om stenalderen ved
Rødby via et ”tyggegummi” med bevaret DNA, og dels prøve om vi kan få en

omvisning i den igangværende udgravning af den nyfundne store tilflugtsborg ved
Virket midt på Falster. I vil høre nærmere.
Den bustur til Østskåne, som vi havde planlagt til 2020, blev jo ikke til noget på
grund af coronaen. Vi arbejder på at få den gennemført i 2021, eventuelt i juni
måned, men ellers til august/september. Meget skal falde på plads, da vi samarbejder
med flere andre arkæologiske foreninger.
Nærmere herom senere.
Vi har fået lovning på, at der bliver en ny foredragsrække i samarbejde med
Folkeuniversitet til efteråret. Det bliver Vestsjællands Museum, der vil fortælle om de
senere års udgravninger, bl.a. ved Tissø.
Nærmere herom senere.

Selv om vi ikke udsender et trykt program, skal vi jo stadig have penge i kassen til
foredrag, hjemmeside osv. Så venligst indbetal kontingentet senest 1. marts 2021!
Kontingentet: enkeltmedlem 250 kr.,
familie 400 kr.,
studerende 125 kr.
Kontonummer: reg. 1551, konto 5684382. Husk at skrive jeres navn!
Følg med på hjemmesiden www.tvaerpilen.dk
Vi kan kontaktes på kontakt@tvaerpilen.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen

