
Vårens program 2006

Lördag 18 februari kl 14.00 – ca 16.00
Föreläsning. 
Per Persson gästar oss och berättar om den äldre stenålderns 
slutskede i Halland. Ertebölle,
Avgift: Medlem 10,- kr, ej medlem 20,- kr. 
Lokal: Hjärt och lungsjukas lokal, källaren, Eskilsgatan 8A, 
Varberg
 
Tisdag 18 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte. 
Kaffe och fralla serveras vid mötet.
Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.

Söndag 14 april kl 10.00 – ca 14.00
Kulturmiljövandring i Svartrå under ledning av Magnus 
Svensson och Lena Berglund. Vandringen är knuten till den 
undersökning som kommer att ske senare under våren. Här 
kommer vi att diskutera hur vi ska gå till väga och vad vi ska 
undersöka närmare.
Samling vid Kyrkan i Svartrå kl 09.45.
Tag med oömma kläder och kaffekorg.
Kontaktperson: Magnus eller Lena , tfn 0346-97199 eller 0704-
24 62 90.



Söndag 7 maj
Naturkraft - aktiviteter för hela familjen.
Föreningen finns på plats med diverse aktiviteter.
Plats: naturcentrum Getterön. 

Lördag/Söndag 13-14 maj
Arkeologisk undersökning vid Svartrå under ledning av 
Magnus Svensson. 
Syftet med grävningsinsatsen är att konstatera om ett par för-
modade röjningsrösen i stället är gravar. Gravformerna under 
olika perioder i Halland är dåligt kända och bland annat saknas till 
synes den yngre järnålderns gravar. Vi har också dålig kännedom 
om vad som karakteriserar bronsålderns och den äldre järnål-
derns gravskick i olika områden. Oavsett deras bestämda karaktär 
är lämningarna naturligtvis intressanta att försöka datera då de 
anknyter till områden med förhistorisk fossil åkermark.
Medlemmar som vill delta  vid utgrävningen kan anmäla sig till  
Magnus eller Lena , tfn 0346-97199 eller 0704-24 62 90.

Söndag 21 maj kl 07.30 – ca 18.00
Medlemsresa med krumelurjakt.
Vi besöker bl a gravfältet i Li och fornborgen Borgåsen vid Fjärås 
bräcka, Hällkistan "Dvärgahuset" i Lindome, ormen i Förlanda, 
och Äskhults by. 
Samling för resan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord kl 07.30.  
Tag med kaffekorg.

Lördag/Söndag 17-18 juni
Fortsatt Arkeologisk undersökning av de medeltida mur-
resterna vid Rolfstorp kyrka. Medlemmar som vill delta  vid 
utgrävningen kan anmäla sig till Britt-Marie/Gunnar Carlstedt, 
tfn 0340-93004.



Övrigt

Styrelsemöten under vår och höst
Under året har styrelsen möten den  8/2, 4/4, 6/6, 8/8, 3/10 samt 
28/11 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg. 
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten 
eller komma med förslag till föredragningslistan.

Hemsida 
Föreningen har köpt domänen 
www.varbergsfornminnesforening.se och lagt upp en ny, upp-
daterad hemsida med mycket matnyttigt (den gamla har som ni 
säkert märkt varit nedsläckt sedan ett bra tag). I och med egen 
domän finns möjlighet för alla medlemmar att få en egen mail-
adress: förnamn.efternamn@varbergsfornminnesforening.se
Kontakta Göran 0340-38137 eller goran@varbergsfornminnes-
forening.se så får du hjälp att komma igång.

Medlemslista 
Bifogat med programmet finns även en medlemsförteckning (för 
2005) med namn och telefonnummer. Bra att ha vid kontakter 
mm.

Biblioteket
Fornminnesföreningens böcker finns till utlåning hos Göran 
Bengtsson, Hästhagavägen 20, Varberg, telefon 0340-15852.

Giro - betalningar. Föreningen har bytt bank ochj därmed fått 
nya konton! Det nya kontot är bankgiro 5068-6740 Varbergs 
fornminnesförening, Marita Bengtsson.

Alla hälsas välkommna!



Föreningen stöds av:

Föreningens skrifter som finns att tillgå


