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Ved mødet d. 2. november 2021 deltog 14 medlemmer. Ikke så høj deltagelse som de 2 
første møder her i efterårssæsonen, hvor vi deltog henholdsvis 23 og 17 medlemmer i 
det midlertidige lokal på Dagmarskolen. 

På november mødet var der et anvisningssalg af 70 lots til en værdi af kr. 16.825. 
 

Vi afholder JULEMØDE tirsdag den 7. december 2021.  
Mødet afholdes i tidsrummet mellem kl. 19.00 – 22.00 i Anlægspavillonen, Tvær Alle, 

lokale 6, 4100 Ringsted. 
Julemødet vil traditionen tro foregå med julebanko og et anvisningssalg på 75 lots. 

Samt Julelotteri med gevinster til 3 heldige medlemmer. 
 

Vi vil bede alle deltager til julemødet at medbringe en gave til en værdi af kr. 30. 
Gaverne er til sidegevinster til vor julebanko. Og klubben giver ligeledes gaver.  

   

   
Vi glæder os til et hyggeligt julemøde. 
 
 

Nyt fra bestyrelsen: 
Klubbens 50-års jubilæumsmønt bliver fortsat omdelt til de fremmødte betalende 

medlemmer som endnu ikke har modtaget mønten.  

Ønsker man en ekstra 50-års jubilæumsmønt, kan denne købes for kr. 100. 

Det kan oplyses at jubilæumsmønten er af Antique Silver (bronze). 

 
Bestyrelsen oplyser, at vi i 2022 agter at afholder fællesarrangement, som i 2019, med 

Ringsted Frimærkeklub. Datoen for fællesarrangementet er endnu ikke kendt. 
 

Bestyrelsen ønsker at opfordre medlemmerne til at komme med indput/materiale som 
kan bruges i vort nyhedsbrev. 
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Vigtigt: 

Corona-restriktionerne som myndigheder udstikker skal vi følge.  

 

Der vil være håndsprit til rådighed.  

 

Nyt fra Møntmesteren: 
 

ANNONCERING EFTER NYT MATERIALE TIL KLUBBENS MEDLEMMER: 
Klubben indrykker annoncer i ”pulterkammer”-rubrikken for nyt materiale til klubbens 
medlemmer en gang pr. måned i perioden, august – maj,  i diverse lokale aviser. 
 
 
 
                                 

 Rigtig glædelig jul 
 

 
p.b.v. 

Carsten Nielsen 
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