Oslo Pin Club Info # 248, 15. november 2017
Vel møtt til byttemøte

Welcome to our Trade Meeting

onsdag 22. november 2017 kl. 17 i
kantinen på Teknisk avdeling Ullevål.

Wednesday November 22nd at 5pm at
Technical dept. at Ulleval Hospital.

Vi har lotteri og gratistrekning på
fremmøtet.

We have a sweepstake and
participants lottery.

Benytt også anledningen til å kjøpe
våre nye festivalpins

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

Oslo Pin Clubs

Oslo Pin Club’s

byttemøter høsten 2017

trade meetings, autumn 2017

Onsdag 22.november og
julemøte tirsdag 12. desember

Wednesday November 22nd,
Christmas Meeting is
Tuesday December 12th.

Merk at julemøtet er flyttet 2 dager,
fra 14. til 12. desember.
Årsaken til dette er at julemøtet i år blir
avholdt på Stortinget.
Det blir en kort omvisning før vi har
byttemøtet vårt.
Vi serverer tradisjonell julemat.
Egenandelen for maten blir kr 100,-.

Our Christmas meeting has been moved from
December 14th to 12th.
The reason is that our Christmas meeting
this year will be held in the
Norwegian Parliament.
After a short round trip, we will trade pins
and serve traditional Christmas food.
The meal is sponsored down to NOK 100.

Drammen Pin Klubb

Drammen Pin Klubb

Stort julemøte på torsdag 30. november kl 17.00
på Marche ved den gamle Lierbommen!
Det serveres gratis julemiddag med nogo attåt!
Det blir stort lotteri med spennende priser.

Christmas meeting Thursday
November 30th 5pm at Marche in Lier! It will
be a big lottery with great
number of prizes.

	
  

	
  

Den	
  17.	
  pinsfestival	
  på	
  Hamar	
  

The	
  17th	
  Pin	
  Festival	
  in	
  at	
  Hamar	
  

Ved levering av pinsene til Pinsfestivalen
i Vikingskipet viste det seg at var
feiltrykk på baksiden.
Hele trykket på baksiden var satt opp ned
både på den store og den lille pinsen.
Grunnet dette bestilte vi et nytt opplag
med korrekt bakside.
Dette medfører at vi nå har fått to opplag av
disse pinsene.
Opplaget med feil bakside selges derfor
til halv pris og vi håper at medlemmene
benytter muligheten til å skaffe seg begge
opplagene til en gunstig pris.

Upon delivery of our pins to the Pin
Festival this autumn, we found that all the
pins delivered had en error printed on the
back.
All
printing were upside down on both the
jumbo sized and small pins. Due to this we
decided to have another shipment
produced with the right backs.
So, now we have two sets of pins,
one fine and one with a wrong back.
The edition with the wrong backs are sold
to our members at half price and we hope
our members will collect both aditions at a
very reasonable price.

	
  

	
  
1. opplag	
  med	
  feil	
  bakside,	
  opplag	
  150	
  stk.	
  

	
  
1. edition	
  with	
  wrong	
  back	
  side,	
  65	
  produced	
  

	
  

	
  	
  
2. opplag	
  med	
  riktig	
  bakside,	
  opplag	
  150	
  stk.

	
  
2. edition	
  with	
  correct	
  back	
  side,	
  65	
  produced

Ett sett av 1. opplag, kr. 150,-.

Ett sett av 2. opplag, kr. 300,-.

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 or
gunnar@oslopinclub.no

	
  

	
  

Nye	
  medlemmer	
  i	
  Oslo	
  Pin	
  Club	
  

New	
  members	
  in	
  Oslo	
  Pin	
  Club	
  

605 Tom Erik Jensen, Hamar,
606 Jan Petter Hatlen, Fåberg,
607 Kåre Aasheim, Jessheim,

We wish you all welcome to the Club!

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

Besøk www.oslopinclub.no / visit www.oslopinclub.no
For Oslo Pin Club, Gunnar Rolland

