
     Taastrup juni 2021 

 

NØDPROGRAM FOR TVÆRPILEN I EFTERÅRET 2021 

 

Kære medlemmer! 

For sidste gang må I nøjes med et nødprogram for efteråret, da bestyrelsen kun i 

meget begrænset omfang har kunnet holde møder. Nu håber vi, at nedenstående plan 

kan holde uden problemer. Så sæt et kryds i kalenderen for de gældende datoer! 

Foredrag: 

Onsdag den 15. september kl. 19.30 i Medborgerhuset afholder arkæolog Anne 

Nørgård Jørgensen et foredrag om søkonger og søforsvar i jernalder og vikingetid. 

Der vil blive fortalt om fund fra Danmark, og om hvordan man har forsvaret sig mod 

fremmede magter ved brug af den danske flåde. 

Mandag den 25. oktober kl. 19.30 i Medborgerhuset holder museumsinspektør 

Annemette Kjærgaard fra Køge museum et foredrag om de skibe, der for nylig er 

udgravet i Køge havn.  

Tirsdag den 9. november kl. 19.30 i Medborgerhuset holder museumsinspektør på 

Moesgaard Peter Moe Alstrup et foredrag om nu undersøiske bopladser fra 

stenalderen og hvordan han har fundet en metode til at finde dem. 

Folkeuniversitetet holder fire foredrag mandage kl. 16.15 til 18.00 fra den 20. 

september til 11. oktober i Medborgerhuset, hvor Vestsjællands museum vil 

fortælle om følgende emner: 

Hvad ved vi om mad og drikke i romersk jernalder; hvad kan detektorfund betyde for 

opfattelsen af samfundet fra jernalder til middelalder; hvordan kan luftfotoarkæologi 

anvendes på Sjælland; og hvad er forhistorien omkring Ringsted set på baggrund af 

mange arkæologiske udgravninger. 

Hurtig tilmelding tilrådes. FU nummer 1006 

Udflugter: 

Lørdag den 18. september afholder vi sammen med andre arkæologiske foreninger 

en bustur til det østlige Skåne, hvor vi både skal se helleristninger ved Järrestad, og se 

og høre om tidlige handelsforbindelser gennem store udgravninger ved Maletofta. 

Nærmere herom senere! 



Hvis der kommer interessante udstillinger i efteråret, vil vi prøve at arrangere en 

guidet omvisning med ret kort varsel. 

 

Medlemsmøde mandag den 29. november kl. 19.00, hvor hovedemnet er flint! Vi 

får en erfaren flintsmed til at demonstrere og fortælle. Hvis I har noget flint liggende 

hjemme i skuffen, så tag det med! 

 

OBS! 

På generalforsamlingen blev det besluttet, at alle af hensyn til kommunens statistik, 

bedes oplyse om fødselsår (ikke cpr!), så de, der ikke allerede har gjort det, bedes 

melde det til Anders Jespersen på mail sognekaeret@gmail.com 

 

Selv om vi i år ikke udsender et trykt program, skal vi jo stadig have penge i kassen 

til foredrag, ture, hjemmeside osv. Så hvis I er nyindmeldte, bedes I venligst 

indbetale kontingentet snarest. ”Gamle” medlemmer skal først betale efter 1. januar 

2022. 

Enkeltmedlemmer 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 bestyrelse@tvaerpilen.dk (NB ny mailadresse!) 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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