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Kære medlem.
Glædelig jul med ønsket om et godt nytår!
Trods nødvendige Corona restriktioner har og vil bestyrelsen fortsat ved forskellige aktiviteter
og medlemstilbud bestræbe sig på at forfølge målsætningen om at skabe og bevare interessen
for politiets historie samt støtte relevant forskning.
Arbejdet i bestyrelsen kan du følge via hjemmesiden og Facebook, hvor der foruden
medlemsarrangementer og tilbud også udlægges fakta oplysninger om Foreningen samt blandt
andet videnskabelige artikler, relevante fortællinger og anekdoter.
I øjeblikket arbejdes der på at gøre relevante artikler i Foreningens og Selskabets årsskrifter
”levende” ved at få dem scannet, så de kan lægges på hjemmesiden.
Det kan ikke nævnes for ofte, at det fortsat er vigtigt, at du hjælper os med at holde
medlemsregistreringen ajour. Det vil sige, at du oplyser os om adresseændringer og
eventuelt telefonnummer samt ikke mindst og vigtigst; e-mail (helst private), så du i stedet for
almindelige breve med porto hurtigt og billigst via e-mail kan modtage de tilbud og det
materiale, som vi sender til dig.
Til orientering har bestyrelsen siden generalforsamlingen i september gratis tilbudt dig
følgende;
• Foredrag om ”Mørkelygten” v/ journalist og forfatter Jesper Tynell i Codanhus.
• Foredrag om ” Ubådssagen” v/ sagens specialanklager Jakob Buch-Jepsen på Rold
Storkro.
• Omvisning i ”Den Gamle By” i Aarhus.
På nuværende tidspunkt er følgende arrangementer planlagt;
• Omvisning i ”Fængselsmuseet” i Horsens jfr. vedhæftede invitation.
• Deltagelse i ”Historiske Dage 2022” i Øksnehallen i København.
Generalforsamling;
Foreningens generalforsamling er med de nødvendige forbehold som følger af Corona
berammet til afholdelse tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17.30 i Codanhus.
Vi håber i øvrigt du vil følge os på hjemmesiden og på Facebook eller kontakte Foreningen via
mobiltelefon (svar) 20 42 19 30.
På bestyrelsens vegne ønskes du en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!
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