Nyt fra Tværpilen
Maj 2022
GENERALFORSAMLING.
Efter generalforsamlingen den 7. april
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Ann Welling
Næstformand Erik Vinding
Sekretær Bente Larsen
Bestyrelsesmedlemmer; Jørgen Nielsen, Julia
Bjørneboe, Anders Jespersen.
Suppleanter; Kirsten Rajakumar, Thomas
Jeppesen, Boris Pogacar.
Der blev ikke valgt nogen kasserer, derfor
afholder Tværpilen en ekstraordinær
generalforsamling den 24. maj kl. 18.00 i
Kulturcentret.
Et af medlemmerne spurgte, om der ikke kunne
installeres teleslynge, efter Tværpilens
henvendelse til Høje Taastrup Kommune har vi
fået oplyst, at der forefindres teleslynge i
Medborgerhuset.
Hvis der er medlemmer, der ønsker at læse
referatet fra generalforsamlingen, så giv besked,
så sender jeg det på mail.
larsen.bente@gmail.com
FOLKEUNIVERSITETET.
Efterårets Folkeuniversitet bliver en
foredragsrække fra Museum Sydøstdanmark.
Tilmelding bliver fra den 13. juni kl. 10.00.
TURGRUPPEN.
Tværpilen arrangerer en tur i egne biler til
Nordsjælland den 21. maj 2022.
Museumsinspektør Esben Aarsleff vil møde os
og vise rundt forskellige steder. Der er sendt
beked til medlemmerne på mail, angående
tidspunkter og mødesteder. Tværpilen vil også
prøve at arrange en tur særudstillingen ”RUSVikinger i øst” på Moesgaard Museum den 20.
august 2022. Giv besked til betyrelsen om hvor

mange der er interesserede. Det bliver med egen
transport, da det er blevet alt for dyrt at leje en
bus. Man kan også vælge at tage med DAA til
Moesgaard den 26. juni 2022, til den samme
udstilling + et foredrag om Vikingekongen
Godfred og udgravningen af hans
vikingeskibsværft på Eskelundpladsen.
Der er sendt mail til medlemmerne angående
DAA’s tur.
ROSKILDE MUSEUM.
Tirsdag den 3. maj kl. 19.00 holder Lejre
Museet et foredrag Odin og kvinden fra
Boeslunde ved ph.d. Trine Borake, om
jernalderen og vikingetidens samfundsforhold
på Sjælland, om de interessante fund fra
Boeslunde og om en særlig sølvfigur, der
dukkede op i 2020.
Onsdag den 25. maj kl. 19.00-21.00, holder
Roskilde museum et foredrag om Roskildes
dåbsattest. I 2022 fylder Roskilde Stift og
bynavnet Roskilde 1000 år – og det findes på
skrift. Kom helt tæt på den håndskrevne Ely-bog
fra 1100-tallet. Arkæolog Jesper Langkilde vil
fortælle om det ældste Roskilde, og hvorfor det
blev her, at Gerhard som den første fik
bispesæde. Billetpris 100 kr. inkl. entre til
Museets middelalderudstilling, hvor Elyhåndskriftet kan opleves.
I hjertet af Lejre åbner GL. Kongsgård søndag
den 29. maj kl. 11.00-16.00 for
sommersæsonen, En historisk dag med handel,
oplevelsesaktivitet, optrædener og hygge. Alle
omvisninger starter ved flagstangen nord for
huset. I sæsonen er der åbent torsdag og søndage
kl. 13.00-16.00 i juni, juli og august. Se mere på
deres hjemmeside.
www.ROMU.dk

Tværpilens bestyrelse ønsker alle medlemmer
en rigtig god sommer.
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