
 

Hvis du er  

Interesseret i 

Danmarks fortid 

 
så er 

Randersegnens 

Amatørarkæologer 
noget for dig! 

 



 

Foreningen Randersegnens Amatørarkæologer: 

Foreningen blev etableret i 1991 og har i dag eksisteret i 28 år. Vi har 

medlemmer i hele Museum Østjyllands ansvarsområde - fra Mariager Fjord, 

hele Djursland, til Favrskov og Langå. 

 

 

Medlemskab: 

Der kræves ingen forudsætninger for at blive medlem.  

Fælles for os er dog, at vi interesserer os for Danmarks - og lokalområdets -

oldtid, så du kommer i godt selskab, hvis du har samme interesse! 

Nogle medlemmer er aktivt udøvende og deltager i hjælpeopgaver for 

Museum Østjylland og kommer til at kende en stor gruppe andre medlemmer. 

Andre deltager sporadisk, og når tiden tillader det. Alle er velkomne.  

Som medlem af en lokal amatørarkæologisk forening er du automatisk 

medlem af foreningen Danske Amatørarkæologer og kan deltage i deres 

arrangementer. 

 

 

Aktiviteter: 

Folkeuniversitetsforedrag. Foredragsholderne er aktuelle arkæologer, 

historikere og fundfindere. 

Foredrag af Museum Østjyllands arkæologer ved eksempelvis nytårskur og 

generalforsamling mv. 

Udflugter til lokaliteter i såvel nærområdet som i resten af Danmark, ofte med 

uddannede guider. 

Hjælpeopgaver for Museum Østjylland med sidemandsoplæring. 

Detektorsøgninger og undervisning i DIME (registrering af fund). 



 

Hjemmeside: 

 

Find os på https://www.randers-arkaeologi.com 

Her finder du fx indmeldelsesblanket, nyheder, kommende arrangementer, 

medlemsblade, fotoalbum, boganmeldelser, referater af udflugter, 

medlemsfordele og mange andre spændende ting. 

 

Facebook (giv os din ”Synes godt om”): 

Indmeldelse sker via hjemmesiden 

under ”Nye medlemmer”, se ovenfor.  

 

Kontingent for et helt år kun 250 kr. 

(Pensionerede og studerende 170 kr. 

og nr. 2 i husstand 125 kr.) 

 

2019 er kontingentfri, da vi er sidst 

på året. I stedet betales 

årskontingentet for 2020. 

 

https://www.randers-arkaeologi.com/


 

Medlemsfordele (se fuld liste på hjemmesiden.): 

- Nedsat betaling på folkeuniversitetsforedrag og gratis deltagelse i andre 

foredrag. 

 

- Deltagelse i udflugter til spændende lokaliteter og museer. 

 

- Deltagelse i arrangementer i Danske Amatørarkæologer: 3 arrange-

menter årligt: 1 i Jylland, 1 på Fyn og 1 på Sjælland. Vi kører sammen. 

 

- Gratis deltagelse i foredrag i Dansk Kulturarvsforening DAKUA. 

 

- Vores eget medlemsblad 4 gange årligt. 

 

- Adgang til medlemssiderne på vores hjemmeside. 

 

- Vederlagsfrit lån af detektor og undervisning i DIME (app til 

fundregistrering). 

 

- Samarbejde med Midtdetekt og adgang til udvalgte arrangementer hos 

Midtdetekt til deres medlemspris. 

 

- Deltagelse i hjælpeopgaver for Museum Østjylland med 

sidemandsoplæring. 

 

- Medlemskab af Museum Østjyllands Museumsklub til ½ pris (100 kr.) - 

hvilket godt kan betale sig, da årbogen, som du da modtager gratis, 

koster 168 kr. i almindelig handel. 

 

- Abonnement på landsforeningen Danske Amatørarkæologers 

medlemsblad til nedsat pris. 

 

De bedste hilsner til dig fra alle 

Randersegnens Amatørarkæologer 


