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Årsmöte – 13 mars 2018

OBS! Vi startar redan kl. 18.00 i Uppåkra.
Då inleder Anders Reisnert, senior advisor i Malmö stad och ordförande för Uppåkra
vetenskapliga råd, med "NYA TANKAR OM GAMLA TING - arkeologi kring Uppåkra.".
Därefter fortsätter vi med vänföreningens årsmöte kl. 19.00
Meddela gärna att Du kommer till nom@mitek.se. Då kan vi bättre planera fikat.
Välkommen!

Medlemskväll i Uppåkra den 17 april 19:00
” Uppåkraområdet –en rikedom utan motstycke.
Arkeolog Håkan Aspeborg, Statens historiska museer, ger oss en inblick i de olika boplatser i
centralplatsen Uppåkras omland. Han har vid ett tillfälle satt epitetet – Sveriges
kulturarvskommun – på Staffanstorps kommun. Kom lyssna, fördjupas och förundras.
Gratis inträde för Dig som är medlem 2018. Även nya medlemmar är välkomna och löser då
medlemskap för 2018 på platsen = fritt inträde. Medlemsavgiften är 100 kr/person.
Meddela gärna att Du kommer till nom@mitek.se. Då kan vi bättre planera fikat.

Medlemskvällen den 13 februari
De medlemmar som tog vara på möjligheten att lyssna
till arkeobotanikern, fil.dr. Mikael Larsson, när han
berättade om ölbryggningen och ugnsområdet i Uppåkra
på järnåldern fick en intressant kväll. Vid fikat blev det
mycket intressant prat om Uppåkra.

Medlemsavgiften för 2018
Det behövs många frivilliga krafter för att lyfta Uppåkra till ännu högre höjder.
Vänföreningen stödjer utvecklingen av Uppåkra Arkeologiska Center UAC som besöksmål.
Som medlem får du förmånen att ta del av specialvisningar och föreläsningar m.m.
Välkommen som medlem – 100 kr/person. Bg 5137-8222 eller Swisha 123 658 05 00
Glöm inte att ange din e-postadress.
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

