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Sommer orientering 2018.
Kære medlem.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet med at realisere de fremlagte planer om at
skaffe andre og flere medlemstilbud. Det har vist sig at være en tålmodighedsopgave, men
bestræbelserne har indtil videre resulteret i følgende;
Særlige tilbud til foreningens medlemmer med ægtefælle, samlever eller kæreste;
Politimuseet, Fælledvej 20, 2200 København N - medlemskortet giver gratis og ubegrænset
adgang sammen med nærmeste familie, det vil sige ægtefælle/samlever/kæreste og børn
under 18 år.
Søg nærmere oplysninger om museet; www.politimuseum.dk
Frøslevlejrens Museum, Lejrvejen 83, 6330 Padborg - fri billet med gratis adgang med
ægtefælle, samlever eller kæreste. Fribilletter kan i go’ tid rekvireres via mail
bundesen@privat.dk eller foreningens telefon 20 42 19 30.
Søg nærmere oplysninger om museet; www.froeslevlejren.dk
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Skydebanevej 22, 9000 Aalborg, giver rabat - 20
% ved fremvisning af medlemskort.
Søg nærmere oplysninger om museet; www.forsvarsmuseum.dk
Springeren - Maritimt Oplevelsescenter i Aalborg (tidligere Aalborg Søfarts- og Marine
Museum) Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg, giver rabat - 20 % ved fremvisning af medlemskort.
Søg nærmere oplysninger om oplevelsescentret; www.springeren-maritimt.dk
Under ”Historiske Dage 2018” i Øksnehallen i København i marts måned havde foreningen en
stand og var på scenen med et oplæg om politiets uniformer gennem tiderne. Arrangement på
såvel scenen som omkring standen var vellykket. Foruden gode samtaler med det historisk
interesserede publikum også var der også smagsprøver på Citronmånen, der netop i år har 50
års jubilæum.
Arrangementet havde også medlemmernes interesse, idet godt 80 medlemmer med ægtefælle,
samlever eller kæreste tog imod foreningens tilbud om gratis billetter med fri adgang.
Medlemsarrangement om Tibetkomplekset, der blev afholdt den 20. juni på Københavns
Universitet, blev ligeledes særdeles godt modtaget, idet 135 medlemmer og andre
interesserede havde tilmeldt sig arrangement. Et lidt færre antal realiserede tilmeldingen?
Advokat Torben Koch indledte med en yderst interessant fremstilling af sagens mange
kompleksiteter, hvilket gav den ønskede debat med perspektiver, der alt andet lige gav
anledning til alvorlig eftertanke – også i forhold til myndighedernes og politiets historie.

Det er bestyrelsen hensigt at gentage medlemsarrangementet om Tibetkomplekset i Midt- og
Nordjylland til efteråret. Hvis det har interesse bør torsdag den 4. oktober kl. 19 - omkring kl. 21
reserveres. Nærmere følger.

I forbindelse med Store Flyvedag lørdag den 25. august 2018 på Flyvestation Værløse, vil det
være muligt at møde repræsentanter fra bestyrelsen, der vil forsøge at skabe og bevare
interessen for politiets historie - og om muligt hverve nye medlemmer.

Den opmærksomme læser af hjemmesiden vil vide, at der er etableret 4 nye foredrag, der
handler om; Psykologi i Politiet, Politi og voldsomme hændelser samt Politiets biler og
motorcykler de seneste 100 år.

Bestyrelsen vil i lighed med tidligere deltaget i en mindehøjtidelighed ved Helligåndskirken
sammen med Neuengammeforeningen den 19. september. Når programmet for højtideligheden
foreligger, vil det fremgå af hjemmesiden og Facebook.

Langt de fleste af foreningens medlemmer har været så venlige at oplyse en mailadresse,
hvilket er meget tilfredsstillende, da det giver mulighed for en hurtig og effektiv samt ikke mindst
billig kommunikation.
Erfaringerne viser imidlertid, at den ”tjenstlige” mailadresse udgår ved pensionering, derfor
anbefales, at man sender en privat mailadresse til foreningens kontaktmail;
politihistorisk.forening@gmail.com

Foreningens generalforsamling er berammet til tirsdag den 28. februar 2019.
Vi håber i øvrigt, at du vil følge os på hjemmesiden og Facebook eller tage kontakt via
mobiltelefon(svar) 20 42 19 30!
På bestyrelsen vegne – og med ønsket om en fortsat go’ sommer.
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