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Vel møtt til byttemøte og
stort julemøte

Welcome to our Trade Meeting and
Christmas Meeting,

tirsdag 12. desember 2017 kl. 17.

Tuesday December 12th at 5pm.

Møtet avholdes på Stortinget og det
er oppmøte utenfor inngangen fra
Akersgaten.
Vi har lotteri og gratistrekning på
fremmøtet.

The meeting is held inside the
Norwegian Parliament.
Entrance from Akersgaten at 5 pm.
We’ll have a sweepstake and
participants lottery.

Merk at julemøtet er flyttet 2 dager,
fra 14. til 12. desember.

Note that our Christmas meeting has been
moved two days.

Det blir en kort omvisning på Stortinget før
vi starter byttemøtet vårt.

After a short round trip inside the
Norwegian Parliament, we will start our
trade meeting.

Vi serverer tradisjonell julemiddag med
ribbe og alt tilbehør.
Egenandelen for maten blir kr 100,-.
Grunnet sikkerhet og matbestilling må du

We will serve traditional Christmas food.
The meal is sponsored down to NOK 100.
Due to security and food reasons you have

melde deg på til Gunnar, SMS 95943032
før 9. desember.

to tell us if you are coming. Send SMS to
Gunnar, 95943032 before December 9th.

Oslo Pin Clubs

Oslo Pin Club’s

byttemøter våren 2018

trade meetings, spring 2018

Våre byttemøter er: Mandag 15. januar kl 17.00
på Ullevål sykehus, bygg 14!
Øvrige møtedatoer blir: Tirsdag 5. februar,
Onsdag 14. mars og torsdag 19. april!

Våre byttemøter er: Monday January 15th 5pm
at Ulleval hospital building 14!
The following meetings: Tuesday February 5th,
Wednesday March 14th and Thursday April 19th.

Drammen Pin Klubb

Drammen Pin Klubb

Stort byttemøte torsdag 25. januar kl 17.00 på
Marche ved den gamle Lierbommen!
Øvrige møtedatoer blir: Torsdag 22. februar,
torsdag 22. mars og torsdag 26. april!
Det blir stort lotteri med spennende priser.

Pin trade meeting Thursday
January 25th 5pm at Marche in Lier!
The other meeting dates: Thursday Februar 22nd,
March 22nd and April 26th! All Thursdays!
Lottery with exciting prizes!

Den 17. pinsfestival på Hamar

The 17th Pin Festival at Hamar

Vi har nå 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.

We have two sets of these pins,
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.

2. opplag med riktig bakside, opplag 150 stk.

2nd edition with correct back side, 65 produced

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 Gunnar Rolland på SMS 95943032 eller
mail gunnar@oslopinclub.no

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

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

