
Hyggemøde
Onsdag den 13. august kl. 19.00
Vi starter efter sommerferien med at sludre om feriens gode oplevelser. Få en snak 
med ligesindede om nyanskaffelser, fortæl for eksempel om en ting du er rigtig glad 
for at have, snak om dine ønsker om nye ting og søg oplysninger blandt de andre 
medlemmer, vis eventuelt billeder om dit interessefelt.

Tunestillingen - Sjællands Dannevirke?
Onsdag den 3. september kl. 19.00
Per Breddam og Steen Rasmussen gennemgår Tunestillingens etablering, udrustning 
og bemanding i hovedtrækkene og belyser dens reelle betydning. De medbringer et 
antal af Klavs Bekker-Larsens bog om Tunestillingen, som vil blive solgt til en favo-
ritpris.

Sikringsstyrken 1914 - 18
Søndag den 28. september kl. 10.00 til 16.00
Befæstningens Dag. Artillerimagasinet på Den historiske Vold i Rødovre - for enden 
af Rødovre Parkvej.
 

Hvad du nok ikke vidste om Danmark i 1870
Onsdag den 1. oktober kl. 19.00
John Simonsen fortæller om den politiske situation og folkestemning i Danmark, om 
forhandlingerne mellem Danmark og Frankrig; om en usmidig fransk forhandler og om 
den danske hær i 1870. Det hele inspireret af et gammelt foto af farfar i kongens klæder

Hyggemøde og anvisningssalg
Onsdag den 5. november kl. 18.15
Salg af figurer og mange interessante bøger. 

Selskabets julemøde og årskonkurrence 
Lørdag den 6. december kl. 18.00  Kun adgang for medlemmer
Kl. 19.15 starter mødet med præsidentens velkomst, smørrebrød, øl, vin og vand. 
Hertil kommer julehygge, kaffe og kage. Pris for deltagelse er kr. 125 for voksne og 
kr. 50 for børn under 15 år. Af hensyn til bestilling af smørrebrød m.v. bedes deltagere 
senest den 20. november tilmelde sig hos: Aksel Willumsen, tlf. 32 54 01 77, e-mail: 
aksel@corfitz.com. 
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