Årskontingentet, der dækker et par på samme
adresse, er 200 kr.
Et firmamedlemskab koster 500 kr. årligt.

www.sormusfor.dk

Henvendelse til kasserer Niels Karup,
tlf. 6131 4434, e-mail: nkarup@stofanet.dk
eller udfyld og send kuponen.

Besøg foreningens
hjemmeside under
www.sormusfor.dk
Her kan du se vedtægter og læse om
foreningens arrangementer m.v.

Vi støtter
Sorø Museum,
der er en afdeling
under
Museum
Vestsjælland

Besøg museets hjemmeside
og læs om alle afdelingerne:
www.vestmuseum.dk

Andet:

Min e-mailadresse er:

Jeg ønsker at modtage information fra foreningen via e-mail

q

Mobil
Telefonnr.

By
Postnr.

Adresse

Navn

Jeg ønsker at blive medlem af Sorø Museumsforening

Kontingent indbetales til bank på
reg. nr. 1551 konto nr. 10003563

www.lemann.dk

Sorø Museum er en afdeling under
Museum Vestsjælland.

Som medlem har du fri adgang til afdelingerne under Museum Vestsjælland.
Læs nærmere på foreningens hjemmeside: www.sormusfor.dk
Som medlem modtager du to gange årligt
foreningens nyhedsbrev med faglige artikler.
Du får mulighed for at deltage i foreningens
arrangementer, hvor egnens og hele Danmarks historie er i centrum.
Foreningen samarbejder med andre foreninger om foredragsaftener og arrangerer
historiske udflugter.

Bestyrelsen for Sorø Museumsforening be
står af 7 medlemmer, der vælges for 2 år
ad gangen på generalforsamlingen i marts
måned. Hvis du vil vide mere, så kontakt et
bestyrelsesmedlem.

Foreningens bestyrelse:
Niels G. Sørensen, formand tlf. 2480 8877
nielsvedde@mail.tele.dk
Birgit B. Madsen, næstfmd.

tlf. 5327 7295

Niels Karup, kasserer

tlf. 6131 4434

Flemming Hansen, sekretær tlf. 5695 9248
Henning Fischer, webmaster tlf. 5783 0908
Alan Tomlinson, foredrag

tlf. 5783 4266

Henning Bussenius-Larsen

tlf. 5783 4513

Bestyrelsessuppleanter:
1. John Schou Hansen, Nyrup
2. Jørgen Mogensen, Dianalund

Niels Karup
Enghaven 5
4180 Sorø

Du støtter Sorø Museum
•
Økonomisk
•
Interessemæssigt
•
Praktisk

Du har mulighed for at deltage i bestyrel
sesarbejde og være med til at tage vare på
de gamle museumsbygninger i et tæt samarbejde med museumsledelsen.

HUSK
PORTO

Som medlem er du medejer af de historiske
museumsbygninger på Storgade 17 i Sorø.

