TELE- VETERANEN
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Står för kunskap, kunnighet och vetande samt forskning om det förflutna
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Televeteranmedlemmar inom TKHV.
DAGS ATT BETALA 2007-ÅRS MEDLEMSAVGIFT TILL TKHV-KONTOT I SWEDBANK
5824-1266 SNARAST. (Gäller ej de som betalat från 1 oktober till 31 December 2006.)
Anm: Samma medlemsavgift som tidigare.
Tack alla Ni som redan betalat in och värvat medlemmar!
Nytt år har vi alla fått och ny vår är i snabbt antågande. Klockorna är omställda.
Nu närmar sig försommarens samlade Årsmöte och 40-årsjubileum för TKHV den 9 juni
på Skansen klockan 11.00 till ca:15.30 med samling i Skogens hus.
Därefter kan Du fritt uppleva Skansen som representerar hela Sverige till stängningen
klockan 20.00.
PARKERA EJ EV. FORDON PÅ DJURGÅRDEN, UTAN PÅ P-PLATSER FÖRE DJURGÅRDSBRON.
Om möjligt, lämna bilen hemma. Stockholm Marathon går av stapeln den 9 juni.
Inträdet till Skansen är fritt för TKHV-medlemmar mot uppvisande av 2007-års Medlemsbevis
ifyllt. Men föreningen tar ut ett självkostnadspris på 100 kronor per medlem
för Förtäring inkl. Dryck samt Kaffe eller Te. Denna summa sätter Du in på föreningens
konto och anger ” Skansen”, Ditt och e.v övrigas namn snarast möjligt.
Mötet börjar som nämnts 11.00 med Årsmöte och vi hoppas kunna inta förtäring vid
12.00-tiden. Vid förtäringen deltar Skansenchefen John Brattmyhr och välkomnar Er alla
TKHV:are till Skansen. En stunds Musikunderhållning och filmvisning kommer att förgylla
mötet.
En presentation och vandring längs TKHV:s uppförda Linje-Nätanläggning kommer att
ingå som ett avslutande längre delmoment. Eventuellt kommer en extra överraskning.
Sedan som nämnts har Du och de Dina hela Skansen i Din famn. Detta ger ett utsökt tillfälle
till att träffa och umgås med nya samt gamla vänner och arbetskamrater inom Din förening
TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV.
Vi vill passa på att Tacka alla de som hjälper oss söka äldre Verktyg och Materiel samt
Uniformer, Instruktionsböcker och mycket mer. Målet är att vi skall finna ett ställe och kunna
visa dessa ting, helst i en naturlig miljö. Detta inte minst viktigt för framtiden.
Vi ska försöka ha ett fåtal DVD-boxar ”Telehistoria på Skansen” till försäljning för de få som
inte har beställt den. Men med reservation för utförsäljning innan.
Om Du inte har DVD-boxen så beställ den snarast för alla eventualiteter.

VÄL MÖTTA PÅ SKANSEN DEN 9 juni önskar Styrelsen för TKHV. www.TKHV:se

Anm: Glöm inte studera bifogad information från Valberedningen och att eventuella
motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet enligt stadgarna.

