NYHETSBREV
Januari 2019
Ett gott nytt Uppåkraår 2019!
Planeringen för årets aktiviteter är i full gång. Vissa saker är helt klara, andra har några avgörande
frågor kvar att lösa. Helt klart är att ARKEOLOGI SKOLAN börjar igen till våren. Där skall vi få
vara med och gräva. Arkeologerna återupptar sina undersökningar väster om ”stora vägen”. Där skall
vi arrangera besök och visningar på plats. Planeringen för de populära Vendeltidsdagarna pågår för
fullt. Info om detta och mera kommer.

Medlemskväll den 26 februari 18:30
Lunds Universitets Historiska Museum
Efter ett år av ombyggnad och renoveringar, öppnade Historiska museet vid Krafts torg i Lund åter
innan jul. Här förvaras huvuddelen av fynden från Uppåkra. Men museet rymmer så mycket mer av
Skånes historia. Museichef Per Karsten guidar oss genom museet.
Besöket kostar 100 kr, varav Vänföreningen sponsrar med 50 kr, varför medlem bara betalar 50 kr.
Begränsat antal deltagare. Anmäl dig per mail till vänföreningens sekreterare på nom@mitek.se .
Anmälan är bindande!

Värdar vid arrangemang sökes
Uppåkra Arkeologiska Center UAC välkomnar ”Värdar” som kan vara medhjälpare till den övriga
personalen. Närmaste sådant arrangemang är ”Halvdan och Meias Vikingatid” workshop för barn
under sportlovet. Här gör man egna klippdockor med tidsenliga kläder. Skriver sitt namn med runor.
Lindängenbiblioteket i Malmö 19/2 kl. 14-16 och på Hjärups bibliotek 21/2 kl 10-12.
Är Du intresserad eller vill ha mera upplysningar om vad det innebär att vara ”Värd”
- kontakta platschefen vid UAC, vetenskapspedagog Sofia Winge snarast 0709 -35 12 50

Medlemsavgiften för 2019
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

