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En julhälsning till er alla från UAC!
Kära Uppåkravänner, jag skriver till er för att tacka för det gångna året och samtidig önska er
en riktigt god jul!
Det senaste året har hänt fantastiskt mycket i Uppåkra. Efter många års hårt arbete känns det
som att det äntligen börjar ge resultat. Inte minst de båda Sparbanksstiftelsefinansierade
projekten, att kunna göra iordning våra lokaler, samt att under åtminstone de kommande tre
åren få driva Arkeologiskolan för femteklassare från nästan hela Skåne känns helt fantastiskt.
Vår uppskattade verksamhet, och våra framgångar på sistone hade inte varit möjliga utan allt
stöd och engagemang från våra samarbetspartners. Och där intar ni i vår vänförening en
särställning. Ert engagemang som goda ambassadörer för Uppåkra, och ert idoga slit med
praktiska frågor såväl i det dagliga, som vid våra större arrangemang är ovärderligt för oss.
Ett stort och innerligt tack för detta.
Ser med tillförsikt fram emot fortsatt samarbete under 2018 och många år därefter!
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Michael Sandin, ordförande Uppåkra Arkeologiska Center

Vad kan brända korn berätta om ölbryggning?
Vi försöker få arkeobotanikern, fil.dr. Mikael Larsson, att en kväll under januari-februari
berätta om ölbryggningen i Uppåkra på järnåldern. En arkeobotaniker arbetar bl.a. med
brända frön, som man hittar vid utgrävningarna och kan utifrån dessa tolka ut vad som har
odlats och vuxit på platsen vid den tiden. Vi återkommer så snart datum och tid har bestämts.

God Jul & Gott Nytt År
Vänföreningens styrelse vill tacka Er för allt stöd. både ekonomiskt och handfast, som ni har
bidragit med under det gångna året. Ha nu sköna helger – så hörs vi på det nya året.
Göran Berggren, ordförande UPPÅKRAs VÄNFÖRENING.

Nyhetsbrevet är utgivet av UPPÅKRAs VÄNFÖRENING och Du har fått det eftersom du är medlem eller på annat
sätt har visat Ditt intresse för den magiska platsen Uppåkra.
Vill Du ha mera information om Vänföreningen så besök gärna www.uppakra.se eller skicka ett mail till
vänföreningens sekreterare nom@mitek.se
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