NØFMF info nr 1/2012
Formidles som E-post/vanlig brev, samt at det blir lagt ut på vår nettside www.nofmf.org
All aktuell informasjon finner du på samme siden. Minner også om at vi er på Facebook!
KONTINGENT
Vi stresser litt med dette. Foreningen har en del kostnadskrevende prosjekter bl.a.
oppgradering av H-10. Som medlem har du så mange fordeler at kontingenten er innspart
etter kort tid.
Enkeltmedlem.
kr. 200.Støtte- min. Beløp
« 300.HEINKEL-prosjekt 1 andel « 1000,-

Familie
Skoleelever

kr 350.kr 100.-

Bank kto. 1885 12 05671
AKTUELT
Den 24 januar ble det undertegnet kontrakt mellom Deutsches Technikermuseum
Berlin(DTMB) og NØFMF om berging av W-34 som ligger i Sletthøa, Tolga.
DTMB skal bruke noen av delene som mal til oppbygging av 2-3 replicaer av Junkers F-13.
Etter bruk skal delene tilbake til H-10 på Tolga. Dette er et omfattende prosjekt som vi
skal informere om så godt vi kan på våre nettsider og ellers i pressen. Detaljene er
regulert med egen separat avtale mellom Norsk Luftfartsmuseum og DTMB.

FLYVRAKSAFARI
Og et interessant prosjekt som settes i gang i år med hjelp fra EU/Interreg. - Scandinavian
Heartland og Dalarna Län / Hedmark fylkeskommune. Egen brosjyre er produsert og
informasjon legges ut på vår nettside.
CONTAINER
Vi er på jakt etter to stk militære containere for oppbevaring av overskuddsmateriell fra
utstillingen i H-10, dessuten W-34 fra Sletthøa. Containerne skal ikke brukes til transport
men kun til lagring/utstilling

DIVERSE
Årsmøte bli avholdt i slutten av april mnd. i Stenfjøset på Ivaregga, hvor bl.a vi skal vise to
interessante filmer. Tidspunkt kunngjøres i neste info. En del interessante gjenstander er
på vei til vår samling i løpet av våren. Som medlem er du den første som får vite...............
TILBAKE TIL FORTIDEN
Hver vår har vi hatt en tur med tittel «Tilbake til fortiden»
Flere forespørsler om gjentakelse har gjort sitt til at det vurderes en iår og.
Ønsker tilbakemelding om interessen så snart som mulig.
KONKURRANSE
Terje Langen, Kristiansand
Ole J. Nytrøen. Øversjødalen
… ble vinnere i gjettekonkurransen på vår nettside i des-2011
Det som ble avbildet var en nødstrømsgenerator som hadde sittet på en JU-52.
Bokpremier undervegs.
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