
 
 
 

NØFMF info nr 3/2010 
Sendes som E post/vanlig brev til våre medlemmer/støttespillere og alle som vi tror kan ha 
interesse av  det vi holder på med. Har du E post-? gi oss beskjed. Dessuten legges denne info. 
og ut på vår nettside www.nofmf.org. 
 

Kontingentinformasjon 2011 
 
Enkeltmedlem       kr 200.- 
Familie(husk oppgi antall i husstanden)   ”   350.- 
Støtte( min. beløp)      ”   300.- 
Skolelever/studenter      ”   100.- 
HEINKELPROSJEKTET  1 andel-se vår nettside  ”  1000,- 
I år bruker vi restopplaget av våre medlemsblanketter. 
Fra 2012 blir det nye. De som ikke får blanketter kan bare betale inn til vår bankkto 
som er 1885 12 05671-husk ta vare på kvittering. 
Som medlem vil du  i 2011 få tilbud om spesielle arrangementer som er kun for deg som 
medlem. Vi planlegger bl.a. en tur til Grøvelsjøen med tur til He-111 vraket. 

 
Museumsdelen 

Vi tar ikke for sterkt i når vi sier at tilstrømmingen av gjenstander-bilder-dokumenter, bøker 
og annet som er relatert til det vi holder på med er stor. Flere ganger i uken kommer eller 
ringer det noen som har noe interessant og vise fram eller fortelle. Det setter vi pris på. 
Sier seg selv at det nå jobbes i kulissene for og finne større plass til den delen. 
Husk. Vi tar vare på fortiden for fremtiden 
 

 
Tilbake til fortiden 

Et uttrykk som har festet seg.. Mange har vært med på busstur det siste året hvor hendelser  
blir gjennomgått. Det skal vi fortsette med og  vi letter på sløret for  en meget spesiell tur 
neste år, nærmere bestemt 8 mai . Programmet er klart og kan fåes på forespørsel- det blir 
kunngjort senere. Noe av det som skal gjennomgåes er Trøndelag Flygeavdeling sine meritter 
i vårt distrikt aprildagene 1940. Hendelsene på Aursunden blir  da gjenomgått for første gang. 
Det er anledning og melde seg på nå. 
 
Det er og flere andre spesielle ting på gang som skal gjennomføres i 2011, så bli medlem i en 
forening som det nok ikke finnes maken til i Norge.! 
 

Informasjon/ adresser 
 
NØFMF v/ Broen, 2540 Tolga tlf 91516757. E post to-pebro@online.no 
På vår nettside www.nofmf.org finner du adressen til resten av styremedlemmene. 
samt all nødvendig informasjon som angår foreningen. 
 

VELL MØTT TIL ET NYTT SPENNENDE ÅR. 


