Vårens program 2004
Torsdag 12 februari kl 19.00 – ca 21.00
Offentlig föreläsning, av fd länsantikvarie Lennart Lundborg,

med rubrik: "Hallands bronsålder. En intressant period i länets
förhistoria, som uppmärksammades redan på 1800-talet genom
flera intressanta fynd, som gjordes i landskapet". Arrangör Sällstorps hembygdsförening.
Plats: Sällstorps hembygdsgård.

Onsdag 18 februari kl 18.30 – ca 21.00
Arkeologikurs tredje mötet.

Teknik för grävning.
Lokal: Studiefrämjandet, Bäckgatan 32, Varberg.
En arkeologikurs planeras att genomföras regelbundet med två
möten varje höst och vårtermin under några år framåt. Kursen
har som mål att ge deltagarna en god förståelse av vad som
grävs fram och hur detta görs. Program under hösten 2003:
fornsaker av främst flinta, våren 2004: förberedelser, mätningar
och planering av utgrävningar och på sommarens utgrävningar:
tillämpning.
Anmälan till Göran Bengtsson i Veddige 0340-38137.

Onsdag 3 mars kl 18.30 – 21.00
Arkeologikurs
Se ovan.

Tisdag 16 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte.

Kaffe och fralla serveras vid mötet.
Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.

Lördag 27 mars kl 14.00 – ca 16.00
Offentlig föreläsning, av arkeolog Eva Schaller-Åberg, UV-

väst med rubrik: Greve Jakob av norra Halland, han som byggde
Varbergs fästning mm. Han var som huvudperson i en riktig
såpa. Bättre än Arn, för Jakob har faktiskt levt!, på övergången
12-1300-talet.
Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.

Söndag 25 april kl 10.00 – ca 13.00
Vandring i trakten av Rolfstorp med bl a fornborg och gravar
under ledning av Anders Nylén, telefon 0340-620718. Oömma
kläder. Medtag kaffekorg.
Samling: ICA affären i Rolfstorp.

Söndag 9 maj kl 10.00 - 14.00
Naturkraft - aktiviteter för hela familjen

Plats: Getteröns naturcentrum
Föreningen deltager i aktiviteter med föremålsbestämning,
flintslagning mm
Arrangör: Studiefrämjandet.

Lördag 22 maj
Resa till Nationalmuseum i Köpenhamn.

Anmälan senast 2004-04-22 till Göran Bengtsson (Varberg),
telefon 0340-15852.

Lördag 5 - söndag 6 juni kl 10.00
Fortsättning av arkeologisk forskningsundersökning av
en förmodad medeltida fornlämning vid Böttekärr, Nösslinge sn.
Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan anmäla sig till
Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, tfn 0340-93004 mobiltelefon
070-5932721.

Söndag 22 augusti
Arkeologins dag på Varbergs museum.
Arrangör Varbergs museum.

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 3/2, 6/4, 1/6, 10/8, 5/10
samt 16/11 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32,
Varberg.
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten
eller komma med förslag till föredragningslistan.

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

Föreningen stöds av:

