Bli medlem av Forening for luftfurt i Telemurk
Foreningfor luftfart i Telemark,
er en forening som skal ta vare på flyhistorie fra Skien Lufthavn Geiteryggen og øvrige luftfait i Telemark.
Telemark fulke har en unik luftfartshistorie som nesten ingen annet fylke i Norge kan referere til. Telemark
hadde den desidert første luftlanding på norsk jord i 1870.
Foreningen har etablert en utstilling på Skien Lufthavn Geiteryggen som representerer illustrasjon- og
bildemateriell fra 1870 og opp til i dag. Utstillingen innholder en rekke gjenstander og modeller som forteller
Telemarks flyhistorie gjennom tidene.

Forening for luftført i Telemark er en forening du kan bli medlem av. Om du ønsker kan du støtte vårt
arbeid for å bevare luftfartshistorien i Telemark ved å kjøpe medlemskap i foreningen.

Som medlem av Forening for luftfart i Telemørk vil du ha mange fordeler. Rabatt på foredrag og
temakvelder som vil bli avholdt. Du vil bli tilbudt å være med på prosjektturer, turer til flystevner, turer til
flymuseer inn- og utland. Du vil også kunne være med i arbeid for å utvikle samlingen og være med på å
bevare og øke kjennskap til Telemarks flyhistorie.
Utstillingen egner seg som prosjektarbeid for skoler. Foreningen kan ordne med profesjonelle veiledere.
Vi trenger din hjelp, vær med å støtt opp som aktiv eller passivt medlem! Ønsker du mer informasjon, snakk
med en av våre representanter på flyplassen eller kontakt oss på telefon eller
e-mai1.

Foreningfor laftført i Telemark
Skien Lufthavn Geiteryggen,
Voldsveien 204 3729 Skien.
Bank konto: 2610 12 47405
Org. nr. 993 044830
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Skien lufthavn Geiteryggen
Voldsveien 204
3729 Skien
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