
NØFMF info 4/2013Formidles som E post/vanlig brev, samt via vår nettside 
www.nofmf.org og Facebook.Denne infoen omhandler mest om 
medlemskontingent og annet tilknyttet det å være medlem. Hvert år er 
nov/des tidspunktet for lag og foreninger til å legge grunnlaget for neste års 
drift. Intet unntak for oss. Kontingentinformasjon finner du lenger ned i 
brevet. Alt arbeide i foreningen gjøres på dugnad. Her er ingen fete lønninger.
Uansett har vi utgifter som vi ikke kommer unna. Da trenger vi hjelp fra  våre 
medlemmer- sponsorer. Våre inntektskilder idag er medlemskontingent, 
bankbidrag,inngang i H-10 , donasjoner, foredrag, historieturer m.m. Vår 
største utgiftspost idag er husleie i H-10. Du hjelper oss økonomisk ved å bli 
medlem.                              

SPONSORER
Vi vil i nærmeste fremtid gjøre aktive forsøk for å få tak i flere sponsorer. Er 
du/dere interessert ?

Diverse
I 2013 har NØFMF holdt på i 10 år og nyter nå stor annseelse både i inn og 
utland. Neste år har vi flere arrangementer på trappene. Som medlem har du 
førsteprioritet for å delta. Noen av arrangementen vet vi vil bli fort oppfyllt.
Så følg med, som medlem er du den første som får vite. Vi starter opp med 
historiekvelder- bussturer «Tilbake til fremtiden»-museumsbesøk m.m.

MØTEKVELD.
Hver torsdagskveld kl 19.00 samles vi H-1O for sosialt samvær, ser på 
gjenstander( egne og dem du evt. tar med deg) Er det kuldegrader, blir det 
avlyst, men store deler av året vil dette gå bra.

KONTINGENTER 2014.
Enkeltmedlem kr 200,.
Familie ( oppgi antall) «  350.-
Støtte (min.) «  300.-
Skoleelever/studenter «  100.-
HEINKELPROsJEKTET( se nettsiden.) « 1000.-
I medlemsskapet inngår inngang i H-10, samt andre prioriterte fordeler.
Nyhetsinfoen får du 1-2 uker før andre.
Bruk vår kto 1885 12 05671  når du foretar innbetalinger og ta vare på 
kvitteringen fra nettbanken eller vanling innbet.kvittering.

TAKK

http://www.nofmf.org/


       
Mye besøk i H-10-  over 1000 gjenstander  er nå på utstilling.

Adresseinformasjon

NØFMF
2540 Tolga

E post to-pebro@online.no
Resten av informasjonen finner du på vår nettside www.nofmf.org

Vell møtt til et aktivt og spennende år.

Kjell M. Belsvik/s/
leder.
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