
 

 

 

Oslo Pin Club Info # 247, 11. oktober 2017 
 

Vel møtt til byttemøte  

tirsdag 17. oktober 2017 kl. 17. 

Vi har lotteri og gratistrekning på 
fremmøtet.  

Benytt også anledningen til å kjøpe  
våre nye festivalpins 

Welcome to our Trade Meeting  

Tuesday October 17th at 5pm. 

We have a sweepstake and 
participants lottery.  

Also use the opportunity to get our 
new Pin Festival pins. 

 

 

Oslo Pin Clubs 

byttemøter høsten 2017 

Oslo Pin Club’s  

trade meetings, autumn 2017 
                                                                                     
Tirsdag 17. oktober,                                                   
onsdag 22. november og                                           
julemøte torsdag 14. desember 

Tuesday October 17th,                                                   
Wednesday November 22nd and                                           
Christmas Meeting Thursday December 14th. 

Alle medlemsmøtene holdes i kantinen i bygg 14 
på Ullevål universitetssykehus                              

og starter kl 17. 

Sett av tid til å delta på møtene. 

All member’s meetings are held in the building   
14 cantina at Ulleval University Hospital             

and starts at 5 p.m. 

Please, participate if possible. 

 

 

Drammen Pin Klubb Drammen Pin Klubb  
Medlemsmøte på torsdag 26. oktober på Marche 
ved den gamle Lierbommen! Det blir stort lotteri 
med spennende priser.                                                    
Ny klubbpin er ankommet!!!  

Members meeting Thursday October 26th at 
Marche in Lier! It will be a big lottery with great 
number of prizes.                                                              
New Club Pin has arrived!!! 

 



	  

Den	  25.	  samlerfesten	  i	  Bø!	  
	  

The	  25th	  collector’s	  Fair	  in	  Bo!	  

 

Som vanlig har vi fått med 
noen få pins av opplaget på 

100 stk til salg blant våre 
medlemmer.   

 

As usual we have a few pins 
of the 100 pins that were 
made for sale to our 
members.                                            

Prisen er kr. 120,- inkludert porto.                             
Kan bestilles hos undertegnede på                            
NY MAILADRESSE: gunnar@oslopinclub.no 

The price is NOK 120,- incl. S/H                                 
Order by MY NEW MAIL ADRESS: 
gunnar@oslopinclub.no 

 

Ny pinskatalog A new pin catalog 
 

Egil Rabbevåg har laget en ny 
utgave av pinskatalogen sin i år! 
Dette har blitt en fantastisk bok på 
130 sider i farger av pins som er 
utgitt i vårt samlermiljø. 

Oslo Pin Club setter stor pris på 
jobben Egil har gjort. Denne 
etterlengtede katalogen hjelper 
deg å holde orden på samlingen 
din. 

Prisen er meget lav, kun kr 500,- 

 

 

Egil Rabbevåg has made a      
new edition of his pin catalog.       
It is a fabulous book with           
130 colored pages with pictures of 
all pins.          

Oslo Pin Club appreciate all the 
work that Egil has done for the 
collector community in Norway 
and this catalog will help us 
organize our collections.                       

The price is as low as NOK 500. 

 

	  

Den	  17.	  pinsfestival	  på	  Hamar	  
	  

The	  17th	  Pin	  Festival	  in	  at	  Hamar	  
	  

	   	  

Standard Pin Festival pin, opplag 150 stk.  

Standard Pin Festival pin, 150 copies. 

Jumbo Pin Festival pin, opplag 65 stk.  

Jumbo sized Pin Festival pin, 65 copies. 

kontakt med på Gunnar Rolland på telefon 
95943032 eller mail gunnar@oslopinclub.no 

Send an SMS to Gunnar +4795943032 
gunnar@oslopinclub.no 

 

Besøk www.oslopinclub.no / visit www.oslopinclub.no 

For Oslo Pin Club, Gunnar Rolland 


