NYHETSBREV
Januari 2021
Ett gott nytt Uppåkraår 2021!
Planeringen för årets aktiviteter i Uppåkra är i full gång. Lilla Trädgårdscaféet och den
allmänna visningsverksamheten slår upp portarna igen under våren 2021. Skulle pandemin
fortsätta ännu en tid, så finns erfarenheten och beredskapen för detta.
När arkeologerna återupptar sina undersökningar väster om ”stora vägen” försöker vi även i
år arrangera besök och visningar på plats.
I väntan på att vi åter skall kunna samlas, blir Vänföreningens arrangemang digitala.

”Uppåkra - Njals saga och skriftliga källor"
26 januari kl. 19:00 via ZOOM
Lina Dahlqvist, master i historisk arkeologi, berättar om Njals saga och likheterna mellan
denna saga och händelser som inträffat i Uppåkra. Hur är relationen mellan skriftliga källor
och Uppåkra. Hur använder en arkeolog skriftliga källor?
Detta föredrag sker digitalt via programmet ZOOM i din dator, padda eller smarta telefon.
Anmälan om deltagande sker till Nils-Ove Mårtenson nom@mitek.se som sedan skickar all
den information Du behöver för att vara med på den digitala föreläsningen.

Program för våren
Utförligare program kommer i Nyhetsbreven. Men anteckna redan nu följande tider:
16 februari kl. 19:00 Museichef Per Karsten LUHM – håller ett ZOOM-föredrag.
16 mars
kl. 19:00 Professor Tove Hjørungdal berättar om sitt arbete med järnåldersgravar.
23 mars
kl. 18:00 Årsmöte.
13 april
kl. 19:00 ”Härskare i liv och död - i vendel- och vikingatidens Västsverige”
Arkeolog Annelie Nitenberg

Medlemsavgiften för 2021
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 och år. 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

