
DE GAMLA URENS VÄNNER I MALMÖ 
 

Sammankomst onsdag den 29 september 2021, kl. 19.00  

Moment Hotels, Norra Vallgatan 54, Malmö. Observera ny plats! 

 

                           Deltagarnas egen afton 
 

                                                  
                   
Hela två år har gått sedan vi hade vårt senaste innemöte men nu är det äntligen dags!  

 

Hotel Kramer kan tyvärr inte ta emot oss längre men vi har hittat en ny plats som vi tror kommer bli 

minst lika bra, om inte bättre. Moment Hotels är ett relativt nytt hotell som ligger mittemot 

Centralstationen, strax öster om Hotel Savoy. Det är således goda möjligheter att ta sig dit med 

allmänna kommunikationer om så önskas. Vi kommer att ha den vackra matsalen för oss själva och där 

finns det gott om lättplacerade bord som vi kan placera efter egna önskemål.  

 

Varje mötesdeltagare uppmanas att ta med sig minst ett objekt och kort beskriva/ berätta om 

föremålet. Kanske det senaste ”fyndet”? Det behöver inte vara någon märkvärdig sak. Det viktiga är 

att det är ett föremål som du känner för och vill berätta lite om. Givetvis skall föremålet tillhöra vårt 

samlarområde. Medlem som till äventyrs inte kan hitta något att ta med sig är naturligtvis lika 

välkommen till mötet.  

 

Vid lämplig tidpunkt görs avbrott för en måltid som innefattar varmrätt, mineralvatten och kaffe á 

200:-/person. Det kommer finnas fyra olika rätter att välja mellan, två olika kötträtter, fiskgryta samt 

ett vegetariskt alternativ. Maten levereras till hotellet av en restaurangkedja. Betalning av måltiden 

görs direkt till vår kassör Rolf Öfvergaard, antingen kontant eller via Swish.  

 

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 

 

Ps.  

1. Planerade sammankomster 2021: oktober auktion, november föredrag. Datum är ej fastställt ännu. 

2. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin via peter@affmak.se  

3. Medlemmar som ej erhåller mejlutskick uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek. 

Zdeneks mejladress är; dannyblue_813@hotmail.com 

4. Hemsidan för De Gamla Urens Vänner i Malmö finns under domänen: www.dguv.se 

Varje månad publiceras ett nytt föremål under rubriken "Månadens ur". Förbättringar och kompletteringar 

av hemsidan pågår...   

Ds. 

 

Föreningens adress: DGUV, c/o Borgelins Fastighetsbyrå, Kullagatan 6, 3 tr, 252 20 Helsingborg. 

Bankgironummer: 5462-3921 Mejladress: peter@affmak.se  Hemsida www.dguv.se    

. 

 

 


