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Nyhedsmail Maj 2022

Generalforsamlingen onsdag d. 20.4. forløb i god ro og orden.
Christina Ax skrev referat, og det bliver sendt ud, straks det foreligger.

Kommende Arrangementer:

Onsdag d 4. maj kl. 18.00 Befrielsesdagen
Mindestenen Nørregade 41
Blomsternedlæggelse og tale for de 3 frihedskæmpere Benny Rasmussen, Erik Thomle
Nielsen og Niels Jessen.
Derefter kører vi ud til Mindestenen for Bent Fauerschou Hviid "Flammen" på Nyvej
Jørgen Tved holder tale.

Lørdag d. 7. maj kl. 10.00
I forbindelse med Krudtværksfestivalen åbner vi dørene til foreningens hus
Patronmagasinet, Krudtværksalléen 9.
Der vil være kaffe på kanden, tid til en snak, både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Onsdag d. 11. maj kl. 19.00
Foredrag: Danskere i de allierede luftvåben under 2. Verdenskrig

Kontorchef Mikkel Plannthin

Flere end 250 danskere var under 2. verdenskrig i tjeneste de allierede luftvåben.

Over det meste af verden og gennem hele krigen var der danskere i luften og på

jorden. Mikkel Plannthin fortæller på baggrund af mere end 20 års arbejde og med

udgangspunkt i sin bog ”For Danmarks Frihed” om den danske deltagelse, der i

luften talte flere end 3.000 operative togter.

Onsdag d. 18. maj kl. 19.00
Aftentur til Egholm Slot

Egholm Museum

Trehøjevej 47

4070 Kirke Hyllinge

Vi kører selv, og mødes dernede kl. 19.00

Foreningen besøger igen Egholm Slot ved Skibby, der i år har åbnet en stor udstilling

med genstande fra 2. Verdenskrig. Her vises alt fra interiører i danske butikker og



hjem, soldaters hverdagsliv til kampvogne og sågar luksusbilen, som NAZI-lederen

Heydrich kørte i, da han blev udsat for et attentat i Prag.

Turen koster 145,00 kr., der dækker både entre, omvisning og kaffe m. kage efter

rundvisning.

Onsdag d. 15. juni Heldagstur til Slagelse og omegn

Slagelse er målet for årets heldagsudflugt. Ved ankomst til byen bliver vi vist rundt i

Slagelse Kloster, hvor en del af bygningskomplekset har rummet det gamle

helligåndshus (middelalderlige hospital).

Herfra går turen til Fuglebjerg Kro, hvor vi spiser frokost, før vi bliver vist rundt i den

seværdige Fuglebjerg Kirke.

Som sidste stop besøger vi Skovsgaard Mølle- og Bagerimuseum, hvor vi også vises

rundt. Inden vi fortsætter hjemturen, nyder vi eftermiddagskaffen her.

Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.30. Forventet hjemkomst kl. 18.00.

Pris for turen er 440,00 kr. inklusiv frokost, eftermiddagskaffe med kage, entré og

rundvisninger (eksl. drikkevarer til frokost).

Tilmelding og betaling for turene. (Det gælder både for turen til Egholm og for turen
til Slagelse)
Tilmeld ved en mail til: mail@frvhistorie.dk eller sms/ring til formanden 2346 6008
Betaling:

Bankoverførsel til foreningens konto 1551 3572 519309
eller mobilepay til formanden 2346 6008
eller medbring kontanter på dagen

Med venlig hilsen Gunnar Gade Midtiby


