Vårens program 2003
Lördag 25 januari kl 14.00 – ca 16.00
Filmvisning. Göran Bengtsson visar ﬁlmer från Amerikas förhistoria: högbyggarna i Eastern Woodlands samt pueblo-indianernas klippbosättningar i Mesa Verde, Colorado.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg.

Lördag 1 feburari - ca 15 mars
Utställning av de arkeologiska forskningsresultaten från
undersökningarna av stenåldersboplatsen vid "Olas", Värö Sn.
Utställningen är anordnad av vår förening, i samarbete med Dr
Per Persson, Göteborgs Universitet.
Plats: Varbergs Bibliotek.

Lördag 22 februari kl 14.00 – ca 16.00
Oﬀentlig föreläsning, av professor Lars Larsson, Lunds Universitet, med rubrik: ”Uppåkra - en sydsvensk huvudort under
första årtusendet e.Kr.”
Avgift: Medlem 10,- kr, ej medlem 20,- kr.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg.

Tisdag 18 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte.
Kaﬀe och fralla serveras vid mötet.

Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.

Söndag 27 april kl 10.00 – ca 14.00
Kulturmiljövandring runt fornminnerna i Torpa under ledning av Anders Nylén.
Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning alternativt pendelparkeringen vid Statoil Nord kl 10.00.
Tag med oömma kläder och kaﬀekorg.
Kontaktperson: Anders Nylén, tfn 0340-62 07 18.

Söndag 11 maj kl 07.30 – 19.00
Medlemsresa till Vänersborgs och Falköpings museum.

På vägen besöker vi, i mån av tid, Ekornavallen med dess gånggrifter, hällkista, rösen och domarringar samt gånggrifterna vid
Karleby.
Naturligtvis försöker vi även klämma in ett besök i ostbutiken
i Falköping.
Uppsamling för bussresan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord
kl 07.30. Tag med kaﬀekorg.
Avgift ca 150:- (beroende på ant. deltagande).

Bindande anmälan till Göran Bengtsson,
tfn 0340-38 137, senast den 11 april.

Måndag 26 maj - fredag 30 maj
Arkeologisk forskningsundersökning av en förmodad med-

eltida fornlämning vid Böttekärr, Nösslinge sn, planeras under
ledning av Dr Per Persson, Göteborgs universitet. Utgrävningen
äger rum under förutsättning att medel och tillstånd beviljas.
Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan anmäla sig till
Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, tfn 0340-93004.
Grävningen avslutas med grillning och lite festligheter hemma
hos Britt-Marie och Gunnar Carlstedt. Ta med det du vill grilla
så står vi för resten.
Alla är välkommna – även du som inte har grävt, men meddela

då gärna att du kommer till Göran/Marita på 0340-38137.

Övrigt
Dokumentation av hällristningar.

Föreningen fortsätter med arbetet med dokumentation av upptäckta lokaler med såväl förhistoriska som sentida ristningar i
Varbergs omgivningar. Om du vill veta mer är du välkommen
att höra av dig till Mariann nyqvist, 0340-842 43.

Styrelsemöten under vår och höst

Under året har styrelsen möten den 4/2, 1/4, 3/6, 12/8, 7/10
samt 25/11 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg.

OBS platsen för styrelsemötet 1/4 är förlagt till Bengt och
Anitas Bengtssons ryggåsstuga. Möt upp vid Åhs kyrka
så åker vi i samlad trupp dit.
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten
eller komma med förslag till föredragningslistan.
Alla hälsas välkommna!

Stöd föreningen – köp våra skrifter!
Beställ dem från:
Göran Bengtsson
0340-38137
goran.bengtsson@xpress.se

Kringlemossefyndet
– om ett depåfynd i Valinge socken, Varbergs kommun

I spåren efter de sista
mammutjägarna
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Tegelbruket vid Åby
kvarn
Britt-Marie och Gunnar Carlstedt,
Bengt Bengtsson, Göran Bengtsson

Av Bengt Bengtsson, Göran Bengtsson
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Föreningen stöds av:

