Program mars-september 2019
Välkommen till ett nytt verksamhetsår med Svenska fornminnesföreningen! 2019 fyller föreningen
dessutom 150 år vilket kommer att uppmärksammas på flera sätt, bland annat genom höstresan som i
år går till Småland och föreningens egna fornminne Inglinge hög! Föreningen är helt beroende av
medlemsavgifter för sin verksamhet, så glöm inte att betala in medlemsavgiften om du inte redan har
gjort det. Väl mött!
Föredrag om nya runfynd. Medeltidsmuseet 13 mars, kl. 18.00
Magnus Källström runolog på Runverket på Riksantikvarieämbetet berättar om de spännande nyfynd
av runstenar och andra föremål med runinskrifter som gjorts under senare år. Medeltidsmuseet,
Strömparterren kl. 18.00.
Årsmöte på Medeltidsmuseet med utdelning av Mandelgrenpriset 16 april, kl. 18.00
Årsmötet äger rum på Medeltidsmuseet, Strömparterren. I sambandmed årsmötesförhandlingarna
kommer 2019 års Mandelgrenpris att delas ut och pristagaren berätta om sin verksamhet. Efteråt blir
det en gemensam måltid för de som önskar. Mer information kommer i separat kallelse.
”Mer än bara bling”. Föredrag om medeltida ringar 12 april, kl. 15.00
Pia Bengtsson Melin föreläser om medeltida fingerringar, deras ikonografi och funktion och om hur de
kunde hjälpa bäraren i vardagslivet. Kl. 15.00 i hörsalen på Historiska museet, Narvavägen.
I samarbete med Historiska museet.
Föredrag om medeltida guldskinnstäcken 26 april, kl. 15.00
Amica Sundström, textilantikvarie på Historiska museet och specialist på medeltida textilier föreläser
om senmedeltida guldskinnstäcken i intarsiabroderi. Historiska museet har ett par exempel i
samlingarna och på senare år har även ett projekt varit verksamt där man rekonstruerar
guldskinnstäcken för att visa upp dem i sin forna glans. Kl. 15.00 i hörsalen på Historiska museet,
Narvavägen. I samarbete med Historiska museet.
Vårutflykt 23 maj
Vårens utflykt sker som vanligt genom samåkning i egna bilar. Mer info om detta kommer, men boka
in datumet redan nu!
Höstresa till Småland i september
Mer information om denna kommer senare!
Se ytterligare information på vår hemsida, www.fornminnesforeningen.com där läggs aktuell information ut. Ändringar i
programmet skickas till den som anmält e-postadress till Fornminnesföreningen. Meddela därför din e-postadress till Yvonne
Lédel (e-post se nedan). Frågor om programmet, anmälningar, inbetalningar etc. kan ställas till klubbmästaren
Yvonne Lédel 070 674 05 08 alt 08 712 72 43 eller e-post yvonne.ledel@telia.com. Svenska Fornminnesföreningen är för sin
verksamhet helt beroende av medlemsavgifter. Avgiften är 175:-, familjemedlem på samma adress betalar 150:-. Inbetalas på
plusgiro 5 39 21 -3. Välkommen till Svenska Fornminnesföreningens arrangemang under 2019!
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