TELE- VETERANEN
TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV
Står för kunskap, kunnighet och vetande samt forskning om det förflutna

Medlemsinformation Juni 2009
www.TKHV.se

ÅRSMÖTE PÅ SKANSEN 2009-08-29.
Årets årsmöte kommer att hållas på Skansen i Missionshuset kl. 10.00-16.00
2009-08-29. Anmälan till Yvonne Niia via telefon hem 08-730 46 56 arb.
070-589 32 66 senast 2009-08-15.
Mikael Dynesius och Fredrik Höjefält kommer att föreläsa om isolatorernas historia och
design samt även visa dessa från ett estetiskt perspektiv med stora variationer i form
och färg.
Harry Sepp kommer att föreläsa om överlevnad i skog och mark samt krisdrabbat
samhälle med hänsyn till kroppens grundbehov. Vilket handlar om kommunikation när
man befinner sig i en nödsituation.
Dagen avslutas med en vandrings längs TKHV:s uppförda Linje- Nätanläggning.
Därefter kan Du fritt uppleva Skansen som representerar hela Sverige till stängningen
klockan 20.00.
Inträdet till Skansen är fritt för TKHV-medlemmar mot uppvisande av 2009-års
medlemsbevis samt ange att mötet hålls i Missionshuset.
Mötet börjar som nämnts 10.00 med Årsmöte och vi hoppas kunna inta en enklare
förtäring i det gröna vid 11.00 tiden.
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, foton och mycket, 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 29 augusti 2009 önskar Styrelsen för TKHV.
www.TKHV:se
TACK FÖR ATT DU BETALT DIN MEDLEMSAVGIFT FÖR 2009 TILL TKHV-KONTOT
I SWEDBANK 5824-1266. TACK, TACK, TACK… FÖR DU TILLHÖR VÄL INTE DE
SOM GLÖMT BETALA AVGIFTEN.
Anm: Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet enligt
stadgarna.

