TELE- VETERANEN
TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV
Står för kunskap, kunnighet och vetande samt forskning om det förflutna
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Vårhälsningar till alla Televeteraner!
Äntligen är den efterlängtade våren här. Det är den här årstiden som det är
stora variationer i väder. I södra delarna av landet pryder vit- och blåsipporna
marken. Längst uppe i norr är det fortfarande snöklädda fjälltoppar.
Det är just den här årstiden som är extra ljuvlig längst uppe i norr.
Varma härliga vårvindar, bra skidföre och en underbar fjällutsikt med massor
av frisk luft. Vår hedersmedlem i föreningen, f d linjearbetare Viktor Eliasson
har en spännande historia och fotografier från dessa trakter som ni kan ta del
av på föreningens hemsida. Det finns säkert många intressanta berättelser i
våra minnen. Skriv gärna ned något spännande du varit med om under dina
yrkesverksamma år och sänd detta till någon i styrelsen. Vi söker med stort
intresse efter berättelser, fotografier m.m.
Under året kommer kontakt att tas med en känd fotograf i Norrbotten som har
en gedigen fotosamlig och förhoppningsvis vackra bilder på järntrådsnät.
Planering pågår med insamlig av fotografier och berättelser för förenings
fotobok. Dessutom pågår planering med att skapa en DVD-film om telehistoria.
Vi har bl.a erhållit en CD-skiva med titeln:
”Bilder från en svunnen tid” Televerket i Karlskrona.
Hjärtligt Tack, för allt material som föreningen erhållit.
TKHV:s årsmöte kommer att äga rum 2009-08-29 på Skansen.
I skrivande stund är inte alla detaljer fastlagda, så vi återkommer med exakt tid
och agenda. Valberedning, revisorer och styrelsen arbetar för fullt med alla
förberedelser inför årsmötet.
Under året har flera guidade turer hållits längs det Telekulturhistoriska
stolplinjenätet på Skansen. Materiel, verktyg, uniformer, fotografier, samt
litteratur har insamlats. Uniformerna kommer att skänkas till klädkammaren
på Skansen. Arbete pågår med att lägga in ytterligare information på
föreningens hemsida www.TKHV.se
Vi är mycket tacksamma om ni hjälper till att värva medlemmar och sprida
information om TKHV till alla som är intresserade av telekulturhistoria.
STYRELSEN
P.S.
Du har väl betalat din medlemsavgift för året.
D.S.

