2017-02-16

Sigtunaortens samlarförenings
program och datum för 2017
Datum

Ämne/utflykt

Föreläsare/ansvarig

Lokal/info

Ons 22/2

Musik du sluppit höra.

Tommy Sahlén, Uppsala
botaniserar på musikens bakgård

Södergatan 50, Märsta Kaffe och
macka

Styrelsen

kl 1800

Årsmöte med efter-följande
middag

Restaurang Hyllan.
bifogad inbjudan

Mån 27/3

En antikexperts vardag

Christian Törnros, Stockholm
kommer och berättar om
värdering av gamla föremål

Sockenstugan, Olofsgatan 19,
Sigtuna. Kaffe och macka

Ons 26/4
kl 1900

Märsta – genom
vykortsfotografens öga

Giselher Naglitsch, Märsta
kommer och berättar om/visar
vykort över Märsta. Vykort över
en hundraårs-period.

Södergatan 50, Märsta Kaffe och
macka

Lör 6/5
Sön 7/5

Antik- och samlarmässa

Styrelsen

Vikingahallen, Märsta

Lör 3/6
kl 1300

Lördagsutflykt till
Rosersbergs slott. Guidad
visning av delar av slottet och
Rörstrandsutställningen

Styrelsen

Vi träffas på slottets p-plats kl
1245. Anmälan till Bengt Gålnander
070-610 28 07 senast 25 maj.
Max 30 deltagare. Transport med
egen bil. Samåk gärna.
Föreningen betalar entré- och
guideavgift.

Ons 30/8
kl 1900

Medlemmar visar lite ur sina
samlingar.
Sommarens ”fynd” – ta med
saker och visa

Styrelsen

Södergatan 50, Märsta Kaffe och
macka

Lör 9/9
sön 10/9

2-dagars utflykt till Hjo

Resekommittén

Detaljprogram och inbjudan skickas
ut senare

Mån 25/9
kl 1900

Program är inte klart

Ons 25/10
kl 1900

Svenska lyxtelegram

kl 1900
Tors 16/3

kl 1900

Mån 27/11
kl 1900

Se

Kaffe och macka
Eva Hallgren, Sollentuna visar
sin omfattande samling och
berättar om upplagor,
tidsperioder för utgivning, kända
konstnärer bakom vissa motiv
m.m. Roliga och tidstypiska
verser. Medtag gärna egna
exemplar!

Södergatan 50, Märsta Kaffe och
macka,

Möjlighet att köpa oskrivna
originalblanketter för egen kopiator,
1 ex= 20: - eller 3 ex= 50: -

Program är inte klart
Kaffe och macka

Meddelanden från styrelsen:
Vi är väldigt tacksamma om du kan hjälpa till med/på mässan. Vi behöver all hjälp vi kan få.. Ta då kontakt med Monika Eriksson som är ”bemanningsansvarig” för mässan – på 070-267 58 05 eller emmla1@telia.com.
Gör reklam för vår mässa! Skickar med reklamblad. (du som får reklambladet digitalt skriv ut bladet - då gärna på gult
papper - i lämpligt antal ex. Vi är tacksamma om du sätter upp reklambladen på lämpliga platser i din näromgivning.
Gör också reklam för att det finns säljarbord att hyra om någon i din bekantskapskrets vill sälja sina antika/kuriosa/samlarsaker.
Ring dagtid till Ann Matsson på 070-420 05 51 eller kvällstid till Inga-Lis Rickebo på 070-535 89 29 som tar emot anmälningar

till vår mässa.

Mycket välkomna till månadsmöten och utflykter hälsar styrelsen genom Bengt Gålnander

