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Bestyrelse:

Formand Hugo Madsen

Næstformand:
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Kasserer:

Ulrik Riff 
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Best.medlem: 

Rose Madison

Anni Mortensen

Best.sup.:

Werny Andersen

Preben Pedersen

E-mail

svlokalhistorie.formand@gmail.c
om

Facebook

Svogerslev Lokalhistoriske 
Forening

Internettet

https://svlokalhistorie.dk

Bank Konto:

reg. 5396

konto.nr. 0248830

Kontingent 100;kr. pr. 

Hustand årligt

Kære alle Medlemmer.

VI har lige afholdt Et best.møde og der var flere ting at vende og Vi har 
også lagt program som ser ud som følger.

Lørdag d.30. Juli Byvandring ved Svogerslev Mølle kl.13-15 vV mødes 
ved Busstoppet på Kongemarksvejen ud for Søtoften.

Lørdag d.20. August kl.13-15 Byvandring i Kornerup Vi mødes ud for 
Buesøvej og der er Vi nød til at have tilmelding på denne mail adr.
svlokalhistorie.formand@gmail.com 14 dage før da Vi har en lille 
overraskelse i baghånden.

Vi kan fortælle at til efteråret har Vi været så heldige at der kommer En 
og fortæller om En virksomhed i Byen der kommer mere i næste 
Nyhedsbrev ang. dette
Generalforsamling Mandag d.6.Marts 2023 kl.19-21 på Lynghøjskolen

Vi kom desværre ikke med i Denne omgang i Ren Natur men og dog for 
Vi er sat på venteliste hvis nu nogle andre melder afbud

Lørdag d.7. Juni 2023 vil Vi fejre Vores 5års dag fra kl.11-14 i Bymidten
lige nu er vi i gang med de indledende foreberedelser men Vi kan 
fortælle at Vi prøver at lave lidt indenfor denne tidszone 1910-1965. så 
husk at sætte x i Jeres kalender til Denne dag

Vi har fået en ny link på vores hjemmeside https://svlokalhistorie.dk/?
page_id=1592  det omhandler lokalhistorie og slægtforskning.

Husk at fortælle Din nabo og andre som har el. har haft tilknytning til 
Svogerslev om Vores dejlige Forening.

Mvh
Bestyrelsen.

Al indbetaling til Vores Forening er nu kun via Banken med 
overførsel på Dette konto.nr., Det er hos Arbejderne's Landsbank 
(AL bank)
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