
                  

 

 
Politihistorisk Forening                        

Birkevej 25 
3660 Stenløse                        

telefon 20 42 19 30 
e-mail: politihistorisk.forening@gmail.com 

                                 www.politihistoriskforening.dk 
 

December 2022 
 

Kære medlem. 
 

Glædelig jul med ønsket om et godt nytår! 
 
Bestyrelsen har og vil 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. 
 
Disse bestræbelser og arbejdet i bestyrelsen bliver fremlagt og evalueret i forbindelse med den 
årlige ordinære generalforsamling, der er berammet til afholdelse torsdag den 28. februar 
2023 jfr. vedhæftede indkaldelse med dagsorden. 
Efter generalforsamlingen er der foredrag om ”LTF-forbudssagen” v/ Rigsadvokat Jan 
Reckendorff. 
 
Bestyrelsen har desuden planlagt et arrangement med foredrag om den såkaldte 
”Ubådssag” onsdag den 1. februar 2023 på Kolding Politimuseum jfr. vedhæftede invitation. 
 
Foreningen vil også til næste år være at finde på en stand under Historiske Dage 2023, hvor 
temaet bliver Interpols 100-års jubilæum. 
Du vil derfor på et senere tidspunkt modtage tilbud om gratis adgang sammen med din 
ledsager til Historiske Dage 2023 i Øksnehallen i København lørdag den 18. og søndag den 
19. marts.  
 
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Foreningen i samarbejde med Folkeuniversitetet 
under temaet ”Politiet kommer” kan tilbyde 4 forelæsninger som følger; 19. januar; Politiet i et 
demokrati, 26. januar; Internationalt politisamarbejde gennem 100 år, 2. februar; 
Anklagemyndighedens dagligdag og dilemmaer og 9. februar; Opklaring og efterforskning.  
Nærmere om forelæsningerne og tilmelding på www.FUAU.dk 
 
Du kan se og følge bestyrelsens arbejde 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. 
 
Jeg håber i øvrigt, at 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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