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Sommer orientering 2019. 

 
 
Kære medlem. 
 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet med at skaffe andre og flere tilbud til 
foreningens medlemmer med ægtefælle, samlever eller kæreste. 
 
 
Bestræbelserne har indtil videre resulteret i følgende generelle medlemstilbud; 
 
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 
 
 
 
Samtidigt med arbejdet for at finde andre og flere generelle medlemstilbud, er det bestyrelsens 
målsætning, at der rundt regnet hver måned tilbydes et gratis medlems arrangement i form af 
eksempelvis foredrag og rundvisning forskellige steder i landet. 
 
På den måde har der været følgende gratis medlemstilbud; 
 

 Historiske Dage 2019 i Øksnehallen 31. marts 

 Foredrag ”Historier fra den danske efterretningshistorie” på Svanemøllens Kaserne 8. april 

 Rundvisning Andelsbyen Nyvang ved Holbæk 4. og 5. maj 

 Rundvisning på Forsvars- og garnisonsmuseet i Aalborg 26. juni 
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Efter sommeren planlægges for følgende gratis medlemstilbud; 
 

 Store Flyverdag på den gamle flyveplads i Værløse, der var varslet til afholdelse lørdag 
den 24. august, har arrangørerne beklageligvis aflyst?   

 

 Omvisning på Arbejdermuseet i København lørdag den 24. august vil i stedet blive 
tilbudt. 

 

 Mindearrangement på Polititorvet 19. september. 
 

 Mindehøjtidelighed sammen med Neuengammeforeningen ved Helligåndskirken 19. 
september.  

 

 Særudstilling i forbindelse med 75 året for politiets internering - Politigården Aalborg fra 
19. september. 

 

 Foredrag om ”De 7 dødssynder” - oktober / uge 43.   
 

 Foredrag om ”Politi og Privat Vagtvirksomhed” på Københavns Universitet - november / 
uge 47. 

 
 
Nærmere vil fremgå af hjemmesiden og Facebook samt direkte mail. 
 

 
Din og medlemmernes privat e-mail giver de bedste muligheder for en god effektiv kontakt og 
dialog samt ikke mindst billig kommunikation. 
 
Hvis vi ikke i forvejen har din privat e-mail, vil jeg med tak opfordre dig til at sende den til 
foreningens kontaktmail; politihistorisk.forening@gmail.com.  
 
Opfordringen er basseret på en erfaring om, at arbejdsmailen går tabt, når man forlader 
arbejdsmarkedet og/eller pensioneres. 
 
Foreningens generalforsamling er berammet til torsdag den 27. februar 2020 kl. 1500. 
 
Bestyrelsen 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. 
 
 
Hans Bundesen 
formand   
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