Fibelforedrag

Vi er så heldige at få besøg af Mogens Bo og Glenn, som vil uddele af deres
viden om fibler.
Lørdag den 6. april fra 10.00 - 14.00.
Adressen er : Medieskolerne, Skaldehøjvej 2(Indgang C), 8800 Viborg.
De fleste ved jo godt hvad en fibel er. En broche, en dragtnål eller bare en
pæn form for sikkerhedsnål.
Mogens Bo og Glenn vi fortælle om facts og formodninger, om fiblernes
betydning, brug og fremstilling, i jernalder, vikingetid og den tidlige
middelalder.
Det simple formål har jo været, at holde tøjet sammen, men den har også
været en personlig genstand, med pynt og perlekæder.
Fiblen har signaleret personlig status og etisk position, måske ægteskabelig
status, alder og familie relationer, kun fantasien sætter grænser.

Vi vil i dette dobbelt foredrag, blive guidet gennem fiblernes tekniske detaljer,
lære om deres symbolindhold og hvordan vi selv kan læse budskaberne og
aldersbestemme dem.
Mogens Bo og Glenn vil komme ”bag” om nogle af de mange fibler, der i
disse år er dukket op, når vi er ude på de danske marker.
Det bliver helt klart en informativ dag, med de to mennesker i Danmark, som
har fordybet sig mest i fiblernes finurlige hemmeligheder og dybere budskab.
Der vil i pausen blive serveret kaffe, the og kage.
Kaffe/the, kage, øl og vand kan købes, så husk mønter 
Medlemmer af MidtDettekt har gratis adgang, men du har mulighed for at
tage gæster med, for 60,- kr. pr. stk.
Tilmelding sker ved
Gæster :Indbetaling til Konto nr. 5395 0246435(skriv navn på tilmeldte i
overførslen og ”fibelforedrag”).
Midt Detekt medlemmer tilmelder sig via denne mail adresse. Da det er gratis
for medlemmer skal i tilmelde jer her for vi kan holde styr på antal. Mærk
jeres tilmelding med ”Fibelforedrag”.
: kassereren@midtdetekt.dk.
Senest fredag d. 15 marts, hvor vi tilbyder de resterende pladser, på andre
detektorsider, for at få salen fyldt op.
Vi ser frem til nogle hyggelige timer, hvor omdrejningspunktet er vores fælles
passion.
Dette er ikke et foredrag som ses hver dag i forenings regi. Kom så og tilmeld
jer.
Vi skulle jo gerne ha` MidtDetekt repræsenteret, så vi kan være bekendt, at
de skal køre så langt.

