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Hej  
Der er ikke så meget nyt i forbindelse med slægtsforskningen for tiden. 
Der komme til stadighed oplysninger om den karismatiske - 

*Willy Niels Juel Sabinsky* 
og tusinde tak for det. 
 
Der er en del personer der har haft fornøjelsen af at møde denne Willy. 
Læs mere på hjemmesidens forside og på hjemmesidens side 26, (klik HER). 
Læs beretningerne fra Susanne, Leif, Frants og Bent. 
 
Har du nyt om familien, aktuelt eller fra fortiden, er du velkommen til at skrive til 
erik@sabinsky.dk 
 

INDBETALING AF KONTINGENT TIL SABINSKY-KLUBBEN 2020-2021 

Det er igen blevet tid til at indbetale et bidrag til klubben, denne gang for 2020-
2021. 
Som det kan ses på side 16 (klik HER) er der pr. 31. marts 2019, et underskud på 
524,00 kr. 
10. marts 2020 er der betalt 891 kr. for familiens hjemmeside. 

Hvis hvert nuværende medlem betaler 30,00 kr., vil underskuddet blive til et 
overskud. 

For nem hedens skyld, bedes du ikke betale forud, men donationer er selvfølgelig 
velkommen. 

https://sabinsky.dk/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev_marts_engelsk.pdf
https://www.sabinsky.dk/side%20nr.%2026.html
mailto:erik@sabinsky.dk
https://www.sabinsky.dk/side%20nr.%2016.html


Hvis du ikke er medlem og ønsker det, kan du ligeledes indbetale 30,00 kr. 
Læs mere om Sabinsky-klubben på hjemmesiden side 15, (klik HER). 

                                     * 
Du kan betale på flere måder. 
MobilePay, Erik Sabinsky, mobil 40 24 03 02. 
Bankoverførelse, Danske Bank, Erik Sabinsky. 
Reg.nr. 3307, - Kontonummer 3114015954 

Når du har indbetalt vil det komme til at stå på side nr. 16, (klik HER). 

                                     * 
Med håb om mange indbetalinger, 

på forhånd TAK! 

Du/I må have det godt, jeg håber ikke at du er for meget påvirket af landets krise. 

Hvis du ikke fortsat ønske at modtage mail fra Sabinsky-nyt, bedes du sende en 
mail til: erik@sabinsky.dk 

God weekend 
Mvh  
Erik Sabinsky 
Redaktør af 
www.sabinsky.dk      
erik@sabinsky.dk 
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