DE GAMLA URENS VÄNNER I MALMÖ
Sammankomst torsdag den 15 september 2022, kl. 19.00
Moment Hotels, Norra Vallgatan 54, Malmö.

Deltagarnas egen afton

Dags för höstens första innemöte. Vi samlas i den vackra matsalen på Moment Hotels som ligger
mittemot Centralstationen, strax öster om Hotel Savoy.
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.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

UTFLYKT CHRISTIAN LASS, FYN, DANMARK SÖNDAG DEN 25 SEPTEMBER 2022
Som tidigare aviserats kommer vi göra en söndagsutflykt till Urfabrikören Christian Lass verkstad på
Fyn. Tio medlemmar har redan anmält sig. Vi siktar på att hyra två minibussar och samåka till Fyn.
Sannolikt kör bussarna från Helsingborg och sedan hämtas alla deltagare upp på en förutbestämd plats
i Malmö. Samtliga kostnader delas solidariskt efter antalet deltagare. Passa på att se en unik verkstad
som det tagit lång tid att få tillträde till så detta är en unik möjlighet. Mer detaljerad reseinformation
översänds senare till de som anmält sig. Mer information om Christian Lass; https://christianlass.dk/
Anmäl dig senast den 22 september till föreningens sekreterare Rikard Hermansson;
rikardhermansson@icloud.com
Ps.
1. Föreningen mejlar kallelser till de medlemmar som anmält en mejladress. Övriga erhåller kallelse per
post men målet är att vi skall bli mer digitala framöver för att spara porto och arbete med utskicken. Ni som
ej anmält mejladress uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek, mejladressen är;
dannyblue_813@hotmail.com
2. Styrelsen kommer att inom kort fastställa programpunkter och datum för senare delen av hösten.
Ds.
Föreningens adress: DGUV, c/o R. Hermansson, Västanväg 53A, 216 15 Limhamn.
Bankgironummer: 5462-3921 Mejladress: peter@affmak.se Hemsida; www.dguv.se

