
 
 

NØFMF info nr 1/2010 
Formidles som E post/vanlig brev til våre medlemmer-støttespillere og andre som har interesses i det 
vi holder på med. Har du E-postadr.?-gi oss beskjed.Vi kommer nå dessuten til og legge ut  våre 
infoskriv som en pdf fil på vår nettside. www.nofmf.org - der finner du dessuten mye annen 
informasjon. 
 

Kontingent 
Vi stresser litt med den og gjentar de forskjellige satsene. Vi har en del kostnadskrevende prosjekter 
på gang som vi kommer tilbake til etter hvert. Selv om våre arr. stort sett er åpne arr. vil fordelen av og 
være medlem  bestå i gratis  tilgang til vår samling H-10 og førsterett til arr. der det kan bli 
plassproblemer. 
Enkeltmedlem    kr 200.- 
Familie( husk oppgi navn)  kr 350.- 
Støtte( min. beløp)   kr 300.- 
Skoleelever/studenter   kr 100.- 
HEINKELprosjektet 1 andel  kr 1000.- 
Betales til kto 1885 12 05671 

Årsmøte 
Lørdag 24 april på Tolga stasjon.kl 11.00 
Vanlige årsmøtesaker. Valg. 
Mer info senere. 

Minne/markeringer 
Dette året  planlegges det mye ifb. med 1940 og –45. 
Nåverdalen 26 april- se. annonsering 
Vi arr. tur den 2 mai –After the battle/Tilbake til fortiden 
Se vedlegg eller vår nettside( hva skjer) for program- dette blir årets tur! 
Vi anmoder ellers og møte opp på Midtskogen 9 april. 
H-10 flaggheising 8 mai .kl. 08.00 
17 mai. Større markering Tolga- blomsternedleggelse på krigsgravene 
samt arr. på Tolga st. om kvelden( program utsendes, det blir og lagt inn på vår nettside.) 
Dette er noe av det som skal foregå.  Mer info senere. 
Ellers anmodes det at våre medlemmer som har anskaffet seg  medlemsjakken, bruker den ved de 
forskjellige arrangementene. 
Skulle noen ha behov for skyss, gi beskjed,vi ordner det meste. 
 

Diverse 
NØFMF har etter hvert opparbeidet seg en meget stor informasjonsbase som kan være til stor nytte 
for de som er ute etter  opplysninger, bilder m.m. med tilknytning til det vi holder på med. 
Dette stiller vi til disposisjon for de som kan ha interesse. Det meste er gratis, men større engasjement 
må vi ha litt for. Avtales i hvert enkelt tilfelle. 
Vi kommer med et nytt info.skriv ca 1 mai. 
Adr. NØFMF v/Broen, 2540 Tolga 
Nett. www.nofmf.org  , tlf. 91516757   E post. to-pebro@online.no 

 


