Oslo Pin Club Info # 268, 4. desember 2019
Vel møtt til julemøte
tirsdag 10. desember 2019 kl. 17.
Lotteri og gratistrekninger.
Møtet holdes på Stortinget hvor vi
også skal kose oss med julemat.
26 medlemmer har til nå sagt de
kommer. Det er fremdeles ledige
plasser. Kommer du?

Welcome to our Christmas meeting
Tuesday, December 10th at 5pm.
Lottery and free sweepstake lottery!
The meeting is held at the Norwegian
Parliament. We will enjoy a Christmas
meal.
26 members have told us they are
coming. Will you?

Oslo Pin Clubs

Oslo Pin Club’s Christmas

julemøte 2019 10. desember

meeting 2019 December 10th

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 200,-.

We will serve traditional
Christmas food.

Vi trenger skriftlig
påmelding til Gunnar på
SMS til 95943032.

Due to security we need
a written confirmation to
Gunnar SMS
004795943032.

The meal is sponsored
down to NOK 200.

Oslo Pin Clubs

Oslo Pin Club’s

byttemøter våren 2020

trade meetings, spring 2020

Det første byttemøtet våren 2020 er:

Our first spring Trade Meeting 2020 is:

Torsdag 16. januar på Ullevål sykehus, bygning
14 og starter kl. 17.00

Thursday January 10th at Ulleval Hospital
building 14 at 5 pm.

Drammen Pin Klubbs

Drammen Pin Klubb’s

byttemøter våren 2020

trade meetings, spring 2020

Årets første byttemøte til Drammen
Pin Klubb torsdag 30.01. Lotteri.

The first trade meeting in Drammen
Pin Klubb is Thursday January 30th.

Møtet er på Dynastiet i Globusgården
ved jernbanestasjonen. Fri parkering i
garasjebygget ved siden av.

The meeting is held at Dynastiet in
Globus Building close to the railway
station. Free parking close by.

Den 19. pinsfestival i Vikingskipet
på Hamar.

The 19th Pin Festival in the Viking
Ship at Hamar

Oslo Pin Club hadde sin pin festival i Vikingskipet
under Vikingskipets antikk-, brukt- og samlermarked. I
år ble det vår 19. festival og ble avholdt
5. til 6. oktober.
Vi ga ut en jumbopin som var til salgs for alle.
Opplaget er kun 100 stk.
Til salgs for kr. 250,- + porto. Ring Gunnar 95943032.

Oslo Pin Club held our Pin Festival in the Viking Ship
at Hamar during the secondhand autumn market fair.
This year it was held October 5th to 6th.
We gave out one jumbo sized pin for common sale.
Number of pins are only 100 pieces for sale at $30 +
shipping.
Call Gunnar +47 95943032.

Skøyte-VM 2020 på Hamar

Speed Skating World Championships
2020 Hamar

Oslo Pin Club er for tiden i samtaler med
Norges Skøyteforbund om å produsere en eller
to pins til Skøyte-VM I Vikingskipet som
avholdes 28. februar til 1. mars.

Oslo Pin Club is currently in communication with
the Norwegian Speed Skating Union to produce
one or two pins for the Speed Skating World
Championships to be held in the Viking Ship at
Hamar February 28th to March 1st.

Vi ønsker alle våre medlemmer og interessenter en riktig God Jul og takker for et godt samlerår!

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

