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Höstens arrangemang
Så är höstens aktiviteter igång i våra föreningar. I skrivande stund så känns det
fortfarande som att sommaren är kvar och visst är det skönt. Det var med stort
intresse som jag började studera de olika föreningarnas hemsidor för att se vilka
aktiviteter som ska genomföras inför hösten. Tyvärr är det en del föreningar som
saknar hemsidor och de syns såldes inte utåt i samhället. En del föreningar med
hemsidor hade ännu inte uppdaterat dessa. Det är bara att hoppas att uppdateringen sker nu i början av september.
Den förteckning med föredragshållare som Mats Söderberg sammanställt och
skickat till alla föreningar har fått ett gott mottagande. Den var välkommen och i
vår förening i Vällingby hade vi användning av den då vi beslöt om höstens aktiviteter. Mats håller nu på med utgåva nr 2 av föreläsarlistan.
/BD
ser. Kontakta Per Bunnstad, tfn 037070566, för närmare information! Lotterna kan ju med fördel säljas på Frimärkets dag, eller under våra föreningsmöten.

Frimärkets Dag
Det första arrangemanget som kan dra
folk blir Frimärkets dag som äger rum
lördagen den 28 september. Inom vårt
område genomförs Frimärkets dag av
fem föreningar, nämligen Haninge Frimärksklubb, Huddinge Frimärksklubb,
Wallentuna frimärksklubb och Vällingby frimärks- och vykortsförening. SFU
Stockholm är på plats i Postmuseum
där Frimärkets dag uppmärksammas
traditionsenligt. Information om hur
frimärkets dag arrangeras på de olika
platserna framgår av respektive förenings hemsida.

Norrtälje Frimärks- och
Vykortsmässa
Norrtälje Frimärksklubb ordnar i år
den femte Frimärks- och Vykortsmässan. Det sker i Folkets Hus, Galles
gränd, Norrtälje, söndagen den 6 oktober 2013 klockan 10.00-15.00. Jag
rekommenderar alla som har möjlighet
att besöka mässan eftersom det alltid
är en trevlig begivenhet och där man
kan göra fynd både av frimärken och
vykort. Klockan 13.30 hålls även en
auktion som avslutas med några fyndlådor. /BD

Vällingbyföreningen arrangerar Frimärkes dag i Åkermyntans centrum. De
som har möjlighet att besöka oss
kommer att kunna köpa de nya frimärkena! Föreningen i Vallentuna ordnar
Frimärkets dag i Kulturhuset i Vallentuna.

Lotteri

Frimärksutställning i Uppsala –
UPPFRIM 2013

SFF har i år fått färre medlemmar och
förbundet är i behov av inkomster.
Därför erbjuder SFF alla föreningar att
ordna ett lotteri. Från SFF:s kansli kan
föreningarna beställa lottring och pri-

Uppsala Filatelistförening arrangerar
utställningen UPPFRIM 2013 och ungdomsutställningen UPPFRIMUNG 2013
i Uppsala. UPPFRIM 2013 är en regio-
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nal frimärksutställning och som arrangeras på Fyrishov. Det är den enda frimärksutställningen som anordnas i år.
UPPFRIMUNG är både en nationell och
regional utställning med 50 ramsidor och
arrangeras av SFU Stockholm. Utställningen är öppen fredagen den 11 oktober kl 10 – 17 och lördagen den 12 oktober kl 10-16. Samtidigt ordnas en handlarmässa och postverk finns på plats. För
närmare information kan man kontakta
Ulf Rick 0765-04 12 49, eller BengtGöran Österdahl 0722-404 404.

Det är bra om seniorföreningarna
startar ungdomsverksamheter!
Som ungdomsledare i Vällingby vill jag
gärna uppmuntra andra föreningar att
starta ungdomsverksamheter. Att träffa
barn och ungdomar som har intresse för
frimärken är mycket roligt. Deras
nyfikenhet är stor och vi som kan så
mycket om frimärken kan berätta om
vår hobby och hjälpa dem. Kontakta
Bertil Eriksson för mer information!
/BD

Norrorts Frimärksförening – ändrad
tid för storauktionen
På grund av händelser som vi inte rår
Medlemskampanj i SFU Stocköver har vi tvingats flytta storauktionen
holm
till den 21 oktober. I övrigt är det de
normala tiderna som gäller – visning
SFU Stockholm har en stor medlemsvär- från kl 1700, auktionsstart kl 1900. Aukningskampanj under september och ok- tionslistan kommer att läggas ut på företober. De kommer att erbjuda alla nya
ningens hemsida omkring den 1 oktober.
medlemmar ett års medlemskap för bara För Dig som vill lämna bud och inte kan
20 kronor mot normalt 70. Detta erbju- vara med den 21 så kan Du ta kontakt
dande kommer att finnas på Frimärkets med ordföranden i Norrort (Mats Söderdag på Postmuseum, Hobbymässan och berg) och lösa den saken. Vinner Du obUPPFRIMUNG i Uppsala.
jektet (objekten) så kommer Du att få
dom sända till dig efter att vi mottagit
De kommer också i brev till våra medbetalning. Notera våra auktionsbestämlemmar att erbjuda att de får ge bort ett melser som finns på föreningens hemsimedlemskap till någon vän/syster/bror
da ( www.norrphil.se ) /MS
(6-25 år) som är intresserad av frimärken. Denna gåva blir helt gratis och han/ Möte med Storstockholmsfilatehon som ger bort medlemskapet får 10
listerna
fina förstadagsbrev och lite frimärken
Vid vårt möte i mars bestämde vi att ha
som tack för hjälpen. Som ledare kan du ett möte nu i höst, närmare bestämt
också hjälpa till, om du skaffar 5 nya
onsdagen den 9 oktober. Mötet äger rum
medlemmar så får du nya Facit katalopå Postmuseum i Paketet där mötet hölls
gen av oss, ett unikt erbjudande.
sist. Lokalen ligger intill biblioteket. En
särskild inbjudan till mötet kommer att
I alla dessa fall, antingen de som blir
skickas inom kort.
med för 20 kronor eller de som gratis får
ett medlemskap, så får den nye medArbetsgrupp
lemmen ett startpaket med album, pin- Arbetet med nätverket utförs av:
cett och förstoringsglas samt lite frimär- Bo Dahlner
dahlner@duv.se
ken. Kontakta Bertil Eriksson för att få
Göran Heijtz goran@novastamps.com
anmälningsblanketter. E-post:
Peter Lidbeck p.i.lidbeck@bredband.net
k.bertil.eriksson@telia.com
Mats Söderberg
Väl mött i Uppsala!

mats.soderberg@mbox302.swipnet.se
Gunnar Zetterman gunnar@smps.se
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