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GENERALFORSAMLING. 

 

HUSK Tværpilens Generalforsamling tirsdag 

den 28. marts kl. 19.00 i Taastrup 

Medborgerhus. Vi starter med et lille foredag på 

ca. 1 time. De nyeste udgravninger i København 

ved Nicolaj Fenger Pedersen. Der er de senere 

år fundet mange spændende ting ved 

udgravninger i indre by. Generalforsamlingen 

starter kl. 20.00. I Paucen er der kaffe/te med 

kage. Se mere på Tværpilens hjemmeside. 

www.tvaerpilen.dk 

 

FORDRAG. 

 

Husk Tværpilens foredrag onsdag den 22. marts 

kl. 19.30 i Taastrup Medborgerhus. Håndværket 

og det betydning i samfundet. Ved arkæolog 

Ph.d Bo Jensen, Kroppedal Museum. 

Sætternissen har desværre været på spil i 

forårsprogrammet, der står tirsdag, men det er 

ONSDAG foredraget bliver holdt. 

 

Husk Tværpilens foredrag torsdag den 20. april 

kl. 19.30 i Taastrup Medborgerhus. Arkæologi 

på Bornholm. Ved amatørarkæolog, 

detektorfører m.m. Klaus Thorsen.  

 

TURGRUPPEN. 

 

I samarbejde med Arkæologiforeningen 

Flækken arrangerer turgruppen en ”kør selv” tur 

til Holmegaard Mose søndag den 14. maj. Der 

bliver en guidet tur gennem mosen, ved 

kulturchef Kristoffer Buck Pedersen. Mere om 

det senere.  Forud for turen afholdes et foredrag 

Stenalderjægerne i Holmegaard Mose. Ved 

Kristoffer Buck Pedersen, fredag den 28. april 

kl. 19.30 på Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 

2, 2800 Lyngby. Efter foredraget er der kaffe/te 

med lidt chokolade og småkager. 

 

Turgruppen har også planer om en tur til 

Nationalmuseeets udstilling om Danefæ. Det 

bliver eventuelt lørdag den 3. juni 2023. 

Mere besked om det senere. 

 

ROSKILDE  MUSEUM. 

 

Roskilde Museum har i øjeblikke en 

særudtilling Forvandlinger, fortællinger om 

affald. Gå på opdagelse i en verden af affald 

indsamlet og kapslet ind i glas. Fra potteskår til 

cigaretskod, Fra slagger til vatpinde. Lær om 

baggårdslokummet og det første toiletpapir. Sko 

lavet af rødspætteskind og kamme lavet af ben 

og skomode i middelalderen. Se mere på deres 

hjmmeside 

www.roskildemuseum.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

Vikingeskibsmuseets fem enestående og 

originale skibe trues af stormflod og nedbrydes 

af lys. Vikingeskibne skal sikres i en nyopført 

udstillingsbygning i tilknytning til den 

eksisterende Museumshavn, Museumsø og 

Vikingeskibshal. Den vil blive bygget over de 

kommende år. Vikingeskibsmuseet vil holde 

åbent helt frem til det nye museum står klar. Se 

mere på deres hjemmeside 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

KROPPEDAL MUSEUM.  

 

Kroppedal Museum søger frivillige til 

forefaldende arbejde. Det kan f.eks. være hjælp 

til haven og lignende. Ring eller mail hvis du er 

interesseret, telefon 43 30 30 00, mail 

kontakt@kroppedal.dk 

 

KONTINGENT. 

 

Husk at kontigent skal betales inden 1. marts 

2023. reg.nr. 1551 konto nr. 5684382  

http://www.tvaerpilen.dk/
http://www.roskildemuseum.dk/
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/
mailto:kontakt@kroppedal.dk

