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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Så er efterårets Folkeuniversitet slut for i år. Der 

kommer en ny foredragsrække til efteråret. Det 

bliver fra Museum Sydøstdanmark. Mere om det 

senere. 

 

MEDLEMSMØDE. 

 

Mandag den 29. november hold Tværpilen et 

medlemsmøde i Medborgerhuset. Flintsmed 

Sofus Stenak demonstrede hvordan man 

huggede flint, det var spændende at se de 

forskellige måder det blev gjort på. Han viste 

hvordan man huggede, hvis det skulle være til 

knive, skrabere eller økser. Flere medlemmer 

havde taget noget med fra skufferne derhjemme, 

som Sofus derefter kunne se på og fortælle om 

ca.  hvornår og hvor de kom fra. Derefter blev 

det til en hyggelig time, hvor medlemmerne 

kunne snakke med hinanden over en kop kaffe 

med kage. 

 

NATIONALMUSEET. 

 

Tværpilen prøver at arrangere et besøg på 

Nationalmuseet lørdag den 29. januar 2022. 

På grund af travlhed og sygdom på museet har 

vi endnu ikke fået svar fra dem, om vi kan få en 

rundvisning i særudstillingen tag med 

vikingerne –på togt. Vi håber på snart at få 

besked og vil derefter sende en mail ud til 

medlemmerne. Se mere om udstillingen på deres 

hjemmeside. 

www.natmus.dk 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Kroppedal har nu oprettet en Museums-

forening, der har til formål at støtte Museet i det 

arbejde, og henvender sig til historiske 

interesserede. De søger frivillige til at hjælpe til. 

Medlemsskab koster 300 kr. årligt. Se mere på 

deres hjemmeside. 

www.kroppedal.dk 

 

KØGE MUSEUM. 

 

Køge Musum har en særudstilling Vølver, guld 

og guder fra 2.december 2021 til 23. december 

2023. En debatudstilling om overgangen fra 

asatro til kristendom. Udstillingen tager dig med 

på rejse tibage til vikingetiden og udfolder 

fortællingerne fra den nordiske mytologi, som 

du aldrig har set og hørt dem før. Centralt i 

udstillingen står designer Jim Lyngvilds 10 

kvindeportrætter af vølver. Fra Erik den Rødes 

saga ved vi , at vølven Thorbjørk Lillevølve 

havde 9 søstre. De var måske ikke 

blodbeslægtede og derfor er de 10 portrætter 

forskellige. Fra den lyse fagre, til den mørke 

dragende. Se mere på deres hjemmeside. 

www.køgemuseum.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

I alle weekender i december samt i juledagene – 

26. december -30. december- kan I komme på 

rundvisninger i Vikingeskibshallen og høre 

fortællinger fra nordiske mytologi. 

Rundvisninger og fortællinger er gratis, når man 

har købt billet til Vikingeskibsmuseet. 

Rundvisningerne varer ca. 45 min. 

Fortællingerne  varer ca. 30 min. 

Se mere på deres hjemmeside. 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

 

 

Tværpilens bestyrelse ønsker alle medlemmer 

en glædelig jul samt et godt nytår. 
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