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Bästa Televeteraner inom TKHV.
Välkomna till 40- års Jubileum och Årsmöte på Skansen den 9 juni 2007.
TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV, som ombildades 2006 att verka inom hela landet, har
anor från 1960-talet och var från begynnelsen en Telekulturhistorisk veteranklubb inom Östra regionen.
Föreningen smygstartade hösten 2004 efter diskussioner sedan början av 1980-talet. Men den officiella
starten blev uppskjuten till i början av år 2006, då ”Skansenprojektet” kom emellan och en av
initiativtagarna Jan-Olof Möllers plötsligt avled.
Vi har nu varit verksamma i 40 år och kommer att fira föreningens jubileum samt hålla årsmöte i
samband i detta i ”Skogens Hus” på Skansen den 9 juni 2007 med början kl 11.00. Vi räknar med att
avsluta dagen ca 15.30. Sedan kan Du själv uppleva Skansen.
(Ytterligare information och anmälan utsändes med nästa TELEVETERANEN i april).
Dagen inleds med årsmötesförhandlingar. De som inte kan delta i mötet i Stockholm kommer att om
möjligthet finnes (om så önskas) att delta via telefon. När årsmötet är avslutat tar Jubileet vid och det
serveras mat och dryck till obligatoriska kostnaden (självkostnadspriset) 100kr. Vilket motsvarar ungefär
det fria inträdet, mot uppvisande av giltigt medlemskort i TKHV.
Skansenchefen John Brattmyhr kommer att närvara en stund på mötet och säga några väl valda ord.
Därefter följer en stunds musikunderhållning och dagen avslutas med en TeleKulturHistorisk vandring
med guide längs Linje- Nätanläggningen, TKHV:s medlemmar byggt. Eventuellt kommer vi att få avnjuta
en föreläsning innan den avslutande promenaden.
Jubileumsförberedelserna är inne i ett intensivt skede. Om du har något förslag eller tips för dagen eller
önskar delta i arbetet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.
Vi tar tacksamt emot alla förslag och idéer på aktiviteter.
GLÖM INTE ATT LÄMNA MOTIONER I TID.
Efterlysning:
Har Du eller någon som du känner tillgång till Verktygsutrustning som jordskopa med träskaft riktigt
klackspett och jordborr och Uniformer m.m. Dessutom gamla fotografier eller berättelser vore mycket
värdefullt för föreningen i vår strävan att producera en högkvalitativ fotobok.
Kontakta ordförande Yvonne Niia 08-504 52966.
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. Priset för hela Boxen är 250 kr plus portokostnader. Antalet är begränsat så beställ nu.
Beställ via Kassören,Ordförande eller Sekreteraren via e-post och sätt in 250 kr plus 50 kr i porto på
Swedbank f.d Föreningssparbanken konto TKHV 5824-1266, ange DVD-box.

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2007.
(Gäller de som betalt före 1 oktober 2006)
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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 bl. a Biblioteken alt. Internetcafe. Annars kontakta föreningen.

