
Välkommen till Småland-Blekinge-Träffen 2011
Lördag 12 nov kl. 10.00–16.00 i Skillingehus i Skillingaryd

Träff för oss alla frimärkssamlare, vykortssamlare...

Lokal: Skillingehus (kommunhuset). Givetvis är det fri entré

Hitta till Skillingehus i Skillingaryd: 
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?Vkiid=J68bU89t5UXOIL%2bnY%252fbxBw%253d%253d&vad=vaggeryds+kommun

Entré: Biblioteksingången från Artillerigatan (Östbo Historiska Sällskap har samma dag Arkivens Dag – 
tema: Konst och musik i arkiven just i biblioteksfoajén och den passerar alla som kommer)

Parkeringsplatser: Det finns mängder av gratis parkeringsplatser runt Skillingehus (åker man tåg så är det 
100 meter att gå till Skillingehus)

Fika/mat: 
• Jonssons Konditori vid torget. Har även pajer – 100 meter bort – öppet till 13.00
• Teds Smörgåsbutik Storgatan. Har också lite mer ätbart – 200 meter - öppet till 14.00 eller längre
• 3 pizzerior och en Kinarestaurang inom 400 meter
• På första våning i Skillingehus – i biblioteksfoajén –  finns en kaffeautomat (5 kr) som kan användas 

Schemabundna aktiviteter i sessionssalen (en trappa upp från entréplanet – hiss finns):
• 11.00 Thomas Gren OBS! UTGÅR håller föredrag om Munkaleden Nydala-Byarum OBS! UTGÅR
• 13.00 Årsmöte med Småland-Blekinge-Träffen  
• 14.00 Nils Jonsson berättar i sessionssalen till Christer Glenviks bilder om Hooks Herrgård

Danslokalen (180 kvm) två trappor ned (fin konst att beundra på vägen ned/upp men det finns också hiss)
• Privathandlare på plats (närmare 10 anmälda). Ronald Fasth 0370–16354 el 10907 tar emot 
anmälningar från medlemmar i Småland-Blekinge. OBS! Föranmälan krävs!  

• Utställning med medlemmars och andras exponat (totalt ett tiotal exponat om cirka 40 ramsi-
dor) Småland-Blekinge-Träffens vandringspris delas ut    
 

• Klippbord för barn (alltså frimärksklipp man får plocka)

• Filatelistförbundet och SFU på plats med böcker, medlemserbjudande.
OBS! Om någon förening/privatperson önskar böcker från den stora bokrean så skicka e-post 
till kansli@sff.nu så görs det i ordning kartonger att ta med hem: 
Läs mer: http://sff.nu/wp-content/uploads/2011/01/bokrea_hosten_2011.pdf

• Myntklubben medverkar med rådgivning, information oc hliten utställning  

• Bissefällsutställningen – träsnideri i samma lokal kan beskådas:                     
(http://www.vaggeryd.se/privatperson/kultur/bissefallarnsutstallning.4.25df6c9e121cab35c3e8000521848.html)

Vill ni veta mer: skivaryd@skillingaryd.nu                
      http://gamla.skillingaryd.nu/skivaryd/ 
      eller Per Bunnstad 0370–70566

Hjärtligt välkomna till Skillingaryd!

Skivaryds Samlarklubb        Värnamo Filatelistförening    Kultur/fritid Vaggeryds kommun       NBV 


