NYHETSBREV
Oktober 2018
Vendeltidsdagarna 29 – 30 september
Vendeltidsdagarna i Uppåkra drog en storpublik. Nära 4 000 besökare njöt av upplevelsen
när år 618 e kr återskapades under två dagar.
– Dessa dagar har varit fantastiska. Vi har skapat inledningen på en spännande tradition
baserad på en för Uppåkra väldig viktig tidsepok. Vi har redan börjat planera inför nästa år
då vi räknar med att kunna ta detta till ännu en ny nivå, säger Karin Nilsson, verkställande
ledamot i stiftelsen Uppåkra arkeologiska center.
– Det kändes verkligen som om besökarna på Uppåkra var hungriga efter kunskap om denna
spännande och civiliserade tid som föregick vikingatiden. Detta har varit en fantastisk
upplevelse att få vara med om detta på denna unika plats, säger Paul Mortimer, ledare för den
brittiska vendeltidsgruppen Wulfheodenas.
Ett stort Tack! till alla de volontärer, inte minst från Uppåkras Vänförening, som ställde upp
som Värdar! Det är ni sannerligen värda!
https://staffanstorp.se/2018/10/01/vendeltidsdagarna-i-uppakra-drog-storpublik/

Medlemskväll i Uppåkra den 16 oktober 19:00
Osteolog Ola Magnell – vet mycket om djurhållning och köttkonsumtion i Uppåkra genom
tiderna. Han håller ett föredrag om ”Boskap och mat på och omkring Uppåkra”.
Kom lyssna, fördjupas och förundras. Platsen är Uppåkra Arkeologiska Center UAC.
Gratis inträde för Dig som är medlem 2018. Även nya medlemmar är välkomna och löser då
medlemskap för 2019 på platsen = fritt inträde. Medlemsavgiften är 100 kr/person.
Meddela gärna att Du kommer till nom@mitek.se. Då kan vi bättre planera fikat.

Nya medlemmar!
Vi välkomnar många nya medlemmar i vänföreningen.
Hör gärna av er till Nils-Ove Mårtenson, vänföreningens sekreterare, nom@mitek.se
om era förväntningar på vänföreningen.
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

