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NFHS ønsker deg
velkommen som
medlem!

x

Norsk
Farmasihistorisk
Selskap

Årskontingent er:
Individuelt medlemskap kr 300,Institusjoner/bedrifter

kr 1.500,-

Studenter

kr 100,-

x

NFHS – stiftet 28.10.1994
Org. nr. 992 125 764
Svaneapoteket i Oslo

%

………………………………..……….

Innmelding:
Enkeltmedlem/inst./bedrift/
student)–(stryk det som ikke passer)
Navn……………………………
Adresse………………………….
Postnr/sted……………………..

Bordvekt i messing. Norsk Folkemuseum

Tel/mobil……………………….

Farmasøyter og alle interesserte
kan være medlemmer.

E-postadresse: …………………..

Gjennom forståelse av historien
kan vi bedre forstå vår egen tid.

Sendes NFHS:
c/o Lindeberg apotek
Jerikoveien 3, 1067 Oslo
eller pr epost til hmt@online.no
Du kan også ringe/sende SMS: 928 89 987
Betaling til konto nr: 9235.38.91881

Apotekglass med slepen hals og glasspropp.
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
***
http://norskfarmasihistorie.no
Org. nr. 992 125 764
webadresse

NFHS vil også legge vekt på
samtidshistorien i og med at
farmasifaget gjennomgår store
endringer i vår tid.

Hva gjør NFHS?
• Arrangerer hvert år et
høstmøte med flere foredrag.
• Arrangerer generalforsamling
og vårmøte med foredrag og/
eller omvisning.
• Utgir medlemsbrev to-tre
ganger i året.
• Utgir det farmasihistoriske
tidsskriftet Cygnus.
• Arrangerer turer til
farmasøytiske samlinger
• Samler informasjon om
farmasøytiske samlinger i
Norge
• NFHS er medlem av det
internasjonale farmasihistoriske selskap og deltar i
kongresser, ledelse og andre
aktiviteter i regi av dette.
• NFHS holder nær kontakt
med de øvrige nordiske
selskaper for farmasihistorie.

Hva kan NFHS gjøre
for deg?

• Tilby et forum for farmasi-,
legemiddel- og
apotekhistorie.
• Utgi tidsskriftet Cygnus –
gratis for alle medlemmer.
• Holde deg orientert om
nasjonale og internasjonale
farmasihistoriske aktiviteter
• Gi råd og hjelp med
litteratur, bilder og tips når
du vil holde foredrag, starte
lokale aktiviteter, lage
utstillinger og lignende.

Hva kan du gjøre for
NFHS/farmasihistorie?

• Bli medlem i NFHS og støtte
vårt arbeid.
• Delta i våre møter og
arrangementer, gjerne med
foredrag.
• Holde foredrag, arrangere
utstillinger mv. i ditt lokale
miljø.
Selskapet er kjent med at
farmasihistoriske emner er
populære i foreninger som
f.eks. Rotary, på skoler, i
historielag mv.

Pilleeske. Farmasihistorisk Museum

Kontakt oss:

Hjemmeside http://norskfarmasihistorie.no

Norsk Farmasihistorisk Selskap
(NFHS)
c/o Lindeberg apotek
Jerikoveien 3, 1067 Oslo

NFHS er også på sosiale medier:
•
www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no/
•
https://www.instagram.com/norskfarmasihistorie/

Foto: A-L. Reinsfelt. Norsk
Farmasihistorisk museum

Epost: hmt@online.no
Telefon: 928 89 987
Besøk oss på nettet:
http://norskfarmasihistorie.no

