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Den 21. december 2017 
                                                                                                                                                                                                            
Til medlemmerne af Dansk Ægyptologisk Selskab 
 
Der indkaldes herved til Selskabets årlige generalforsamling, som vil finde sted  
Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 18.00 på KUA1, Njalsgade 120, Kbh. S, lokale 22.0.11 
med følgende dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Formandens beretning for 2017 til orientering.  

3. Det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse. 

4. Forslag til budget for 2018 til godkendelse. 

5. Valg til bestyrelsen (valgperioden udløber i januar 2018 for Diana Hoffmann Barfod, Mette Holst, 

Mette Gregersen og Louise Alkjær). 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Revisor er John Ambech, suppleant er Bodil Mortensen).  

7. Planer for DÆS’ virke i 2018. 

8. Elins statistik og Lises billedshow: Året der gik 2017. 

9. Eventuelt.  

 
Foredrag efter generalforsamlingen, ca. kl.19 

 
Lokale:  
KUA1 22.0.11 
 
 
 
 
 

 

 
Alexandria og Pharos: hvor alverdens kulturer mødes og fortiden smelter 

sammen med fremtiden, v. Ph.d. Niels Bargfeldt, Forskningsassistent, Aarhus 
Universitet  

 

Alexandria vest for Nildeltaet blev udlagt som en storslået kulturhovedstad for det 
nye ptolemæiske herskerdynasti, som overtog herredømmet i Ægypten efter 
Alexander den Stores død. Metropolen bar præg af nye fantastiske ideer, 
byggekomplekser og kulturtiltag, men helt bevidst skulle byen ligeledes afspejle 
for længst forgangne tiders storhed og bringe fortiden i spil på ny. Her blev det 
berømte fyrtårn, Pharos, opført, et af den antikke verdens syv vidundere, men 
hvad betød det for Alexandria, og hvordan husker vi det i dag? Niels har skrevet 
om Pharos i bogen ‘Antikkens 7 Vidundere’ udgivet af Aarhus Universitetsforlag, 
2017. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kontingent for 2018 - betales senest 1. februar 2018 
 

 Enkeltperson 350 kr. 

 Husstand 450 kr. 

 Pensionist 250 kr. 

 Pensionist-husstand 340 kr. 

 Studerende 200 kr. 

 Biblioteker 210 kr. 
 
Kontingentet betales bedst over netbank, men det kan også ordnes i banken. 
Betal til DÆS reg.nr. 1551 kontonr. 7347383, vælg beløb og husk at skrive navn på betalingen.  

 


