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Oslo Pin Club fortsetter
møtevirksomheten med vårt neste
møte onsdag 8. september.

Oslo Pin Club continues collectors
meetings Wednesday September 8th.
We are there from 4 pm.

Møtelokale er nytt med adresse
Kristiansandsgt 11 med inngang fra
gaten. Dette er på Sagene og vi er der
fra kl. 16.00. Det finnes
betalingsparkering i området.

Oslo Pin Club fortsetter
feiringen med gratistrekninger av pins
for medlemmer i 2021. Hittil har vi
trukket ut over 3000 pins!

Oslo Pin Club go on with celebrating
with free lotteries for our 2021
members! So far we have given out
more than 3000 pins!

Vi trekker både 28.09, 29.09 og 30.09.
I oktober fortsetter vi med tre nye
trekninger den 1.10, 2.10 og 3.10.
Trekningen går av stabelen kl. 20.00!

We start again September 28th, 29th,
and 30th. We also follow up
October 1st, 2nd and 3rd
announced shortly after 8.

Drammen pin Klubb

Drammen Pin Club

Drammen pin Klubb vil ha sitt møte
siste torsdag måneden, 30. september
på samme sted som vanlig.

Drammen Pin Club will have their
trade meeting last Thursday
September in their usual restaurant.

1000-klubbens årsmøte The 1000 Club Annual
på Thon hotell i Oslo
meeting in Oslo.
1000-klubbens årsmøte er 11. september
2021 på Thon hotell i Oslo. Påmelding kan
gjøres til Tonny Aardal på t: 9082 4130.

The 1000 Club will have their annual meeting
at Thon Hotel in Oslo September 11th 2021.

Høstmessa i
Vikingskipet

Autumn Collectors Fair
in the Viking Ship

Oslo Pin Club er påmeldt til denne messa i
Vikingskipet og kan nå ta imot påmeldinger
for 25. og 26. september 2021

Oslo Pin Club will paticipate this fair held in
the Viking Ship at Hamar September 25th
and 26th this year.

For at dette kan gjennomføres trenger vi påmelding fra medlemmer som ønsker å ha et
sentralt bord i hallen denne helgen. Dersom
ingen ønsker å delta så kan ikke Oslo Pin
Club ta sjansen på å gjennomføre festivalen.
Foreløpig er 11 bord påmeldt.
Ring eller mail Gunnar på t: 95943032.

We need participaants to this event. If not
we will not be able to organize this festival.

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

