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Februari 2018
Vendeltidsdagar 29 – 30 september
Årets stora publika satsning blir sista helgen i september – Sparbanken Skånes
Vendeltidsdagar – där det ingår ett ”större” besök från Wulfheodenas m.fl. ca 20 st.
”vendelkrigare” och en vendeltidsmarknad. Sparbanken Skåne har beviljat ett generöst
bidrag, en projektgrupp, där Vänföreningen ingår, har påbörjat planeringen av det omfattande
arrangemanget. När Wulfheodenas besökte Uppåkra i maj 2017 kom det ca 4000 besökare.
Denna gång räknar vi med ännu fler. Det skall bli ett mäktigt evenemang, som lyfter fram
vendeltiden (550 – 800 e.Kr) och levandegör Uppåkra på ett storslaget sätt.
Här behöver vi många frivilliga. Reservera dagarna redan nu i din kalender!

Medlemskväll i Uppåkra den 13 februari 19:00
”Vad kan brända korn berätta om ölbryggning?”
Arkeobotanikern, fil.dr. Mikael Larsson, berättar 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, använts och vuxit på platsen vid den tiden.
Gratis inträde för Dig som var medlem under 2017. 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.

Aktivt föreningsarbete
Är Du intresserad av att arbeta i styrelsen för UPPÅKRAs Vänförening?
Kanske vill Du bli vår nya revisor? Hör av Dig till Jonas von Schrowe i valberedningen
jonas@precont.se . Välkommen! Du behövs!

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

