Samhain alla medlemmar
Välkomna till föreningsträff tisdag 31 oktober 2017.
Plats: Golden Days, Södra Hamngatan 31.
Vi möts: Innanför dörren i den nedre delen av puben.
Tid: Vi börjar prick kl 18:00 och håller på till ca 19:30.

Öppet till 23:00.
För de som vill kan vi tillsammans ta kaffe, thé, öl eller en bit mat efteråt.
2017 lördag 28 okt kl 11.00:Unik visning av Ytter Restad gravfältet med arkeolog Marianne Lönn.

Vad skall vi göra och vart skall vi resa 2018?
Vad vill ni göra och vart vill ni åka?
·
Långresa - Västerut 2018 mot kiltbärande trakter. Vill du veta vart – kom till
mötet eller besök hemsidan efter mötets slut. Datum & Anmälningslistor på mötet.
·
Kortresa till Västergötland – en lördag våren 2018, kommer vi att besöka de
tidigkristna gravarna i Varnhem och Västergötlands museum i Skara med Kata.
Missa inte detta tillfälle. Datum & Anmälningslistor på mötet.
·
I sedvanlig ordning bär det av till York – Jorvik Viking Festival 14-18, februari
2018. Det går även att åka till York över en helg, med fokus på helgen 16-18
februari 2018. Datum & Anmälningslistor på mötet.
· Hantverksträffar på Stadsmuseet - prova på tillfällen startar onsdagar våren
2017. D Datum & Anmälningslistor på mötet.
· Vikingamarknader- Ale, Borre, Hornbore, Lilleström....
· Soptippen - På Överön finns numera båt för 10 passagerare! Lördag 10 juni.
Sänd gärna förslag på kurser/resor – till Arkeologi På Väg före 31 oktober 2017.
Mailadress: mari.wickerts@telia.com
Resor/Kurser/Föredrag, bokas denna via email till ovanstående adress. Eller direkt på
plats under föreningskvällen. Kan du inte komma kan du alltid be en kamrat som
deltar denna kväll att anmäla dig eller hålla dig uppdaterad.
Arkeologi På Vägs program för 2018 kommer att finns på hemsidan efter mötet den
31 oktober. Om du inte har en dator, skriv ett brev och stoppa i ett frankerat 10:kuvert, så kommer programmet hem i pappersformat.

För uppdatering se föreningens hemsida under Nyheter genom att
googla Arkeolgi På Väg
Även i fortsättningen är medlemskap i föreningen GRATIS
Har ni frågor så får ni gärna höra av er, sms:a eller ring 0704 – 77 50 30. Inga MMS!
VÄLKOMNA önskar Mari Wickerts

Missa inte detta tillfälle:
Lördag 28 oktober med start kl 11.00 vid ladugården i Ytter Restad.
Kommer arkeolog Marianne Lönn att visa gravfältet och det omfattande arbete
som gjorts i sammanställandet av grävningsmaterialet, vilket aldrig publicerats
sedan grävningen gjordes på tidigt 1900-tal.
Ytter Restad ligger i Hålta strax norr om Ytterby och söder om Kode. Platsen
är skyltat på vägen mot Marstrand.
En liten visningskostnad tas ut: på 40:-/p
Boken kommer att säljas på plats för 200:-/st , den är över på 400 sidor.
Välkomna att anmäla er till ordförande Mari Wickerts

Välkomna att anmäla er till ordförande Mari Wickerts
Info finns även på mari.wickerts.fackebook
via mail eller sms/tel; 0704 – 77 50 30
Mailadress: mari.wickerts@telia.com

