
Till alla medlemmar i Föreningen Arboga Medeltid
(och till dig som ännu inte blivit medlem)

Medlemsavgift 2018
Under våren skedde stora förändringar i föreningen, många av oss kom in som nya 
i styrelsen, vi gjorde om kanslifunktionen och föreningen flyttade till nya lokaler.

I samband med allt detta har vi förmodligen missat att skicka ut en hel del av de inbetalnings-
kort för medlemsavgift som brukar gå ut på våren, därför har många som är medlemmar 

i dag helt enkelt inte kunnat betala någon medlemsavgift.

Vi har därför beslutat att göra det enkelt för alla och helt enkelt skicka ut betalnings-
information gällande medlemsavgift för 2018 redan nu. 

Betalar du medlemsavgiften nu gäller den för resterande 2017 och hela 2018. Detta 
innebär att du kommer att ha rösträtt på årsmötet den 29 november, vilket blir 
startskottet för vårt jubileumsår. Vår plan är också att genomföra en del olika medlems-
aktiviteter under det kommande året som vi hoppas du ska tycka blir trevligt att delta i.

Medlemsavgiften är oförändrad. 
Enskild medlem: 100:- och familj: 150:-
Du kan betala via Swish: 123 666 43 79 

eller Bankgiro: 5630- 0619

OBS! Skriv namn och e-post eller adress!

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Föreningen Arboga Medeltid

Olle Ytterberg, ordförande

Ps. Nästa år firar vi 30-årsjubileum, så vi hoppas ju givetvis att du vill fortsätta med att 
vara medlem och delta i vårt firande. 

Se nästkommande sidor för inbjudan till Gästabud och info om resa till Varnhem. 



Välkommen till Gästabud! 
Inbjudan till medlemmar och dig som vill bli medlem

Torsdagen den 16 november kl. 18.00 - ca. 20.00 
i ABFs lokaler, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41 Arboga. 

Gästabudet är starten inför 30-årsjubiléet av Medeltidsdagarna. 
Du får smaka på och ta del av: 

• Medeltida mat
• Föreläsning om medeltiden
• Hantverk
• Kläder
• Dans

Anmäl dig till info@arbogamedeltid.se eller per telefon 076-223 11 32 
senast den 6 november. Antalet är begränsat, så först till kvarn gäller. 

Välkommen med din anmälan!
Föreningen Arboga medeltid i samarbete med ABF. 

Se nästa sida för information om resa till Varnhem. 



Medlemsresa till Varnhem
Föreningen Arboga Medeltid planerar en resa tillsammans med andra 

föreningar och medeltidsintresserade under våren 2018. 

De senaste årens utgrävningar vid den 1000-åriga kyrkoruinen i Varnhem har bjudit 
på många sensationella fynd. Bland annat har dateringen av undersökta gravar visat att 

kristendomen kom mycket tidigare än man trott.

Vid årets undersökning som precis inletts ska arkeologer från Göteborgs universitet och 
Västergötlands museum kartlägga den stora begravningsplatsen runt ruinen och fortsätta 

arbetet med att gräva ut gravar.

Varnhem med klosterruinen och den stora kyrkan är en av Västergötlands mest historiskt 
värdefulla miljöer. Anledningen till att klostret byggdes just här var den donation som 
”fru Sigrid”, en kvinna från den västgötska aristokratin, gjorde när storgården Varnhem 

skänktes till munkarna omkring 1150.

Här bedriver Västergötlands museum sedan 2005 ett arkeologiskt forskningsprojekt 
kallat ”Varnhem innan munkarna kom”. En kyrkogrund med omgivande begravnings-

plats har grävts ut och resultaten ger en helt ny bild av Västergötlands kristnande. 
Dateringarna av gravarna är sensationellt tidiga.

Mer info om resan till Varnhem kommer längre fram, anmäl gärna ditt 
intresse redan nu. Skicka din intresseanmälan till info@arbogamedeltid.se.


