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Nu träffas vi åter i PRO-Villan

HANINGE FRIMÄRKS och
VYKORTS KLUBB
Ordförande har ordet....
,

God Frimärkshöst.
Ja sommaren håller på att ta slut och nu är
hög tid att starta våra möten. Det blir ny-gammal lokal vi
ska hålla till i PRO-villan på Runstensvägen 38 i Handen
igen. Nu kommer vi att vara i samma lokal som
vykortsklubben det blir lite dyrare men det kommer
säkert att bli bra.
Vi kommer att ha sändningar med häften på
3 av mötena (24/9, 22/10, 26/11) och om någon tagit med
nått så blir det en liten auktion på samtliga möten.
Klubbens höst-auktion blir den 12/11 och jag tar emot
inlämningar tom mötet den 8/10.
Det blir ett besök hos Nackas Frimärks Klubb den 5/11.
Övriga möten så gör vi så gått vi kan det blir bl.a. en tipstävling.
Höstens första större begivenhet blir
givetvis Frimärkets Dag lördagen den 13/10 är vi på
Kultur-huset i Haninge Centrum och visar upp oss. Det
går bra att lämna in till försäljning på mötena innan vi tar
tacksamt emot lotterivinster och hoppas att ni som
vanligt ställer upp och hjälper till. Årets tema är skogens
vilda djur, är det någon som har ett förslag på aktiviteter
kring dessa tema så tar jag tacksamt emot dessa.
Så väl mött på höstens möten
Lars Norberg
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Visst ser det trevligt ut

HANINGE FRIMÄRKSKLUBB
Klubbens adress

HFK c/o Lars Norberg
Ringvägen 84
137 31 Västerhaninge
Möteslokal

PRO-Villan
Runstensvägen 38
Handen
Mötesdagar

2:a och 4:e måndagen i månaden SeptemberApril
Mötena startar kl. 19.30

MÖTESDAGAR Hösten 2018
10/9 tipstävling, 24/9 planering av F.D, 8/10 ,
22/10, 12/11 auktion, 26/11, 10/12 avslutning med
närvarolotteriet.
VÄLKOMNA

