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Kort over Lolland og Falster fra 1873 

BLIV MEDLEM 
ELLER FIND ET 
NYT MEDLEM! 
Medlemskab er åbent for enhver, der 
indmelder sig foreningen og betaler 
det årlige kontingent. Det årlige 
kontingent udgør p.t. 260 kr.  efter det 
første års nedsatte kontingent. 

Som nyt medlem af Historisk Samfund 
får du 50 pct. rabat på det første år af 
dit medlemskab. Dvs. at det første år 
p.t. kun koster 130 kr.  

Er du allerede medlem hos os og 
finder du et nyt medlem, vil du også 
kunne få et års medlemsrabat på 50 
pct.  

Læs mere om samfundets tilbud i 
denne folder. 
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ARRANGEMENTER 
Som medlem har du ret til at deltage i 
foreningens arrangementer med 
spændende emner og oplægsholdere. 

Ved nogle arrangementer kan der være 
en beskeden deltagerbetaling. 

Emnerne for arrangementer er lige så 
brede som emnerne i vores årbog.  

Når vi har din mailadresse, modtager du 
beskeder om kommende arrangementer, 
men du kan også få oplysninger på vores 
Facebookside og hjemmeside i øvrigt. 

ÅRBOGEN 
Siden vi blev stiftet i 1912, har vi udsendt et 
årsskrift, som siden da har ydet et væsentligt 
bidrag til oplysningen om Lolland og Falsters 
historie. 

Her finder du bidrag om emner inden for 
lokal-, personal- og slægtshistorie, arkæologi, 
landbohistorie, social- og kriminalhistorie, 
kirke- og skolehistorie og meget andet. 

Årbøgerne er en sand guldgrube af historisk 
stof for enhver, der vil vide noget om livet på 
Lolland og Falster gennem tiderne. 

Bogen er på ca. 140 sider, rigt illustreret. 

Årbogen udsendes til alle medlemmer i 
Lolland Falsters Historiske Samfund. 

Fra 2019 får du som medlem mulighed for at 
vælge, om du vil have årbogen tilsendt som 
bog, eller om du vil have den digitalt som en 
PDF-fil. 

Børnebespisning i Nakskov mellem 1914 og 1918 
Foto med tilladelse fra Nakskov Lokalhistoriske 
Arkiv. 
Øvrige fotografier fra Ingrid Fotografi for LFHS og 
Middelaldercentret samt fra hjemmesiderne 
www.denoffentlige.dk og www.tveast.dk.  

INDMELDELSE 

Gå ind på vores hjemmeside 
www.lfhs.dk, vælg menuen 
”Indmeldelse” og udfyld blanketten. 

Når vi har modtaget din indmeldelse, 
sender vi dig en årbog, enten fysisk 
eller som PDF-fil. 

Opkrævning følger separat. 
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