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Oslo Pin Clubs byttemøte i uke 13 må 

dessverre avlyses grunnet sykdom og 

Corona.               

Oslo Pin Club have to cancel our 

week 13 trade meeting.                   

The reason is Corona. 

 

30 år! Neste møte i Oslo Pin Club 30 years! 

 
Stortinget inviterer Oslo Pin Club til stort 

møte etter påske onsdag 20. april.            

Vi skal møtes på Løvebakken kl. 17.30. 

Etter en rundtur i Stortinget blir vi servert 

en påskerelatert middag. Middagen er 

sponset for medlemmene og ledsagere 

som kun betaler kr. 150,-. Det er viktig at 

alle som vil komme melder fra til Gunnar 

på t: 95943032. Dette pga sikkerhet og 

matbestilling. 

The Norwegian Parlament invites 

Oslo Pin Club to a spring dinner 

Wednesday April 20th.                    

We will meet up at Lions Hill at 5.30 

with a round trip in the Parlament. 

 



 

Drammen Pin klubb  

Drammen Pin Klubb har sitt byttemøte 

torsdag 31. mars fra kl. 18.00 på samme 

sted som vanlig.             

Drammen Pin Klubb have their trade 

meeting Thursday March 31st    

from 6 pm. 

 

 

Oslo Pin Club’s free lottery  

Oslo Pin Club har nå avsluttet sine 

gratistrekninger for i år. I alt har vi sendt 

ut 5.220 pins.                                                

De siste trekningene var 3. mars. Hvis du 

mener du ikke har fått premier tilsendt vil 

vi gjerne høre fra deg. 

Oslo Pin Club has now closed our 

free pin lotteries for this year. All in 

all we have sent out 5220 pins to 

our members.                                     

The last drawing was March 3rd. 

 

Oslo Pin Clubs Pinsfestival i 

Vikingskipet 2022 er avlyst. 

Oslo Pin Club’s Pin Festival in the 

Viking ship 2022 is cancelled. 

 

Festivalen avholdes 23. og 24. april.  

Grunnet få påmeldte ser vi oss 

dessverre nødt til å avlyse vårfestivalen 

vår i år. Vi kommer sterkere tilbake. 

The Festival is held April 23rd and 24th.                                                      

Due to few ordered tables, we have to 

cancel our Spring Festival this year. 

We will get back stronger to the Fall 

Fair this year. 
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