November 2011

Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
Kære medlem af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
Den traditionsrige julefrokost i OMBL bliver afholdt
Fredag den 9. december 2011 kl. 18.00
Arrangementet omfatter spisning/buffet samt det populære andespil med store og små gevinster (hvor hver vinder af
en and får lov til at skyde kanonsalut!).
Prisen er 125,00 kr. pr. deltager, og den inkluderer entre, julebuffet og én spilleplade.
Husk at medbringe en lille gave til ca. 35 kr. Tilmelding senest lørdag den 2. december 2011 til Poul Henrik Westh,
tlf. 20 16 76 92 eller på mail: formand.ombl@gmail.com.
Vi glæder os til at se rigtig mange af vore medlemmer til en dejlig aften, som byder på hyggeligt samvær og faglige og
ufaglige samtaler med modelbyggere og ægtefæller.
Sted: Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, København K.
****
Åbent hus
Janne Kjærsgaard, der har været medlem af OMBL i mange år, er i sit civile liv Den Blå Heks på Rigshospitalets
børneafdeling. Hun er også dukkemager og har haft ansvaret for fremstilling af dukkerne til Laugets såkaldte kanondæk
– en gengivelse i 1:10 af et udsnit af kanondækket på Prinds Christian Frederik, som blev overfaldet og nedkæmpet
under Slaget ved Sjællands Odde i 1808.
Janne fejrer sit 20-årsjubilæum som heks den 29. november kl. 10.00-18.00 i sit værksted på Hillerødgade 81 og 85,
2200 København N. Flere oplysninger fås fra Janne selv på heks5@yahoo.dk.
****
Medlemsundersøgelse
Vi er i bestyrelsen allerede nu gået i gang med at overveje laugets medlemsaktiviteter i sæsonen 2012/2013.
I indeværende sæson har vi koncentreret os om tirsdagenes byggeaktiviteter i laugets lokaler i Det gamle Arresthus
på Nyholm samt nogle få, velvalgte onsdagsforedrag, årets traditionsrige julefrokost, vores januaraften med fremvisning
af egne modeller plus selvfølgelig april måneds generalforsamling på Orlogsmuseet.
Nu da vi har fået mulighed for lidt tættere kommunikation med medlemmerne via e-mail, vil vi undersøge
muligheden for at øge laugets aktivitetsniveau på Orlogsmuseet, f.eks. med flere onsdagsaftenmøder.
Derfor har vi lyst til at høre alle medlemmerne om ønsker, ideer og forslag, som så mange som muligt kunne have
glæde af.
Alle input er velkomne, så vi kan have så bredt et grundlag som muligt til at kunne bedømme behovet for yderligere
arrangementer og ønskerne til deres indhold.
Vi glæder os til en livlig, frugtbar og konstruktiv debat, og alle svar vil indgå i de kommende bestyrelsesmøders
diskussioner.
Send en mail eller et brev til formanden med dine ønsker og forslag.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
Formand/postadresse: Poul Henrik Westh, Havdrupvej 88, 2700 Brønshøj, tlf. 20 16 76 92, e-mail: formand.ombl@gmail.com
Kasserer/postadresse: Svend Holm-Jensen, Jakob Knudsensvej 5, 3400 Hillerød, tlf. 40 84 84 37
Modelværft: Poul H. Beck, Knoldager 28, 2670 Greve, tlf. 43 90 33 29
Værksted: 32 66 41 41 eller 32 66 42 50
Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.
Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail.

