Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Medlemsbrev
Siden sidst
Foråret 2011 blev brugt til at samle en væsentlig del af Selskabets arkivalier i kælderen under Nytorv.
Det var ikke nogen klog beslutning! Da det
store skybrud kom i løbet af sommeren,
blev mange kældre i København, herunder
kælderen under Nytorv, oversvømmede. Vi
forsøgte at redde arkivalierne fra druknedøden, og heldigvis er det lykkedes at begrænse skaden, men mange dokumenter
stod ikke til at redde.

Sideløbende med redningsarbejdet i kælderen fortsatte istandsættelsen af vore
lokaler på Nytorv, og det er nu lykkedes at
få indrettet yderligere en etage, som kan
bruges til udstillingsformål.

Årets generalforsamling
afholdes den 22. marts 2012 i Direktoratet
for Kriminalforsorgen, Strandgade 100,
1401 København K.
I forlængelse af generalforsamlingen bliver
der mulighed for at høre Peter Kramp fortælle om retspsykiatrien og Nytorv.
Udover Peter Kramp vil der være korte indlæg omhandlende arbejdet med at kortlægge Statsfængslet i Nyborgs og Fængselsforbundets historier i forbindelse med
deres kommende jubilæer i 2013.

februar 2012
Kulturnatten
Den 14. oktober 2011 var der kulturnat i
København.
Mange benyttede muligheden for at komme ind og se fængslet – helt præcis blev
der registreret 1.777 besøgende. Der var
lang ventetid – gæsterne oplyste, at de
havde stået i kø ca. 1½ time!

Vi glæder os til næste kulturnat den 12.
oktober 2012, hvor alle er meget velkomne til at komme ind og hilse på.
Kontingent
På generalforsamlingen sidste år vedtog vi
en kontingentforhøjelse, som betyder, at et
personligt medlemskab fra i år koster 100
kr.
Mange medlemmer er bagud med kontingentet, som kan indbetales på Selskabets
konto i Sydbank: reg.nr. 6737, kontonummer 0143678 eller kontant i forbindelse
med generalforsamlingen.
Er du i tvivl om, hvorvidt du er i restance, så
kontakt Helle Thaarup på mail: helle.thaarup@kriminalforsorgen.dk eller telefon 7255 9123.
Efter generalforsamlingen påbegynder vi
udsendelse af fakturaer til eventuelle medlemmer i restance.

