TELETeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV
Står för kunskap, kunnighet och vetande samt forskning om det förflutna

Medlemsinformation november 2006
Bästa Televeteraner, Kvinnor som Män.

www.TKHV.se

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV, är numera efter ombildningen en helt
Nationell förening med medlemmar från norr till söder. Alla län är representerade och vi har
även medlemmar i grannländerna. Det är glädjande att vi har så pass många engagerade och
intresserade medlemmar. Som samlat besitter en enastående kompetens i svensk telehistoria.
Föreningen har sin begynnelse i annan form sedan 1967 och blir nästa år 40 år och skall på
olika sätt ihågkommas. T. ex e.v Frivillig medlemsavgift 2007?
Vi ser mycket positivt på om allas målsättning är att sprida information om TKHV samt värva
en ny Televeteran. Du har säkert Arbetskamrater, vänner och bekanta som delar samma
intresse som Dig och TKHV. Vår förhoppning är att kunna mötas under Jubileumsåret samt
bilda lokala kontaktgrupper.
Viktor Eliasson, vår hedersmedlem, kommer från Vittangi i Norrbotten. Viktor var med i SVT:s
dokumentärfilm ”Telefontider” som sändes i september. Ett av hans stora intressen är och varit
Fotografering. Flera av dessa fotografier och hans berättelse från arbetslivet kan Du ta del av på
Hemsidan.
Många intressanta fotografier från honom och andra, kvinna som man, kommer tillsammans
med fotografier från Skansenanläggningen att ingå i en planerad fotobok i fyrfärgstryck.
Om Du har eller känner någon som har gamla fotografier eller berättelser samt verktyg,
uniformer m.m vore det mycket värdefullt. Kontakta i så fall Ordförande Yvonne Niia.
ERBJUDANDE:
Som Du säkert läst om på Hemsidan och känner till, så har det tagits fram en DVD-box
Innehållande 3 DVD och 1 CD under namnet TELEHISTORIA PÅ SKANSEN ”Stolplinje
Med blanktråd från början av 1900- talet”. Detta har gjorts under arbetets gång på Skansen
av Ericssons Film & Videoklubb samt behandlar dåtid, mellantid och nutid. Omfattande mer
än 4 timmar redigerat materiel. Bör finnas hos alla i TKHV samt en lämplig present till
Barn, barnbarn och vänner som gåva och minne. NU ÄR DET HÖG TID ATT BESTÄLLA
VIDEOBOXEN för att Du skall få den till storhelgerna vid årsskiftet. Priset för hela Boxen
har vi lyckats få för självkostnadspris 250 kr plus portokostnader. Antalet är begränsat
så beställ nu. Se innehållsförteckning på bifogat omslag till boxen.
Beställ via Kassören, Ordförande eller Sekreteraren via e-post och sätt in 250 kr samt 50 kr
till porto på Swedbank f.d Föreningssparbanken Konto TKHV 5824-1266. Ange namn och DVDBox.
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Vårt Valspråk för TKHV:
Vi behöver Dig i Föreningen TKHV.
Du behöver säkert Föreningen TKHV.
Fråga inte alltid vad Föreningen TKHV kan göra för Dig.
Fråga Dig själv vad Du kan göra för Föreningen TKHV.

Anm: Om Du har problem med E-post eller Hemsidan och saknar hjälp av vänner, som kan
Hjälpa dig med datorkontakt, så rekommenderas Biblioteken. Annars kontakta föreningen.

