
Foreningen Islandssamlarna 
c/o Tore Runeborg 
Birger Jarlsgatan 66 
114 20 Stockholm 

Etiketten 

Sammantraden i 
host och i var 

Auktioner 

Bilagor: 

Rapport oktober 1978 '3 f 
Goden dagen! 

Detta blir en rapport kort-kort, men i stallet foljer som bilagor 
dels en ., som vi hoppas, mycket intressant artikel om var den 
3-ringade nummerstampeln 236 anvandes under borjan pa 1930-talet~ 
dels auktionslista till hastens auktion. 

Dessutom medfoljer supplement nr 3 till medlemsforteckningen, som 
innehaller uppgifter om adresser och samlingsomraden for vara 20 
senast tillkomna medlemmar. Eiga gott! 

Ritaran 

Vi skall inom den narmaste tiden gora en ny upptryckning av de 
klisteretiketter, som sitter pa vara forsandelser. Vill Du darfor 
kolla att adressen ar riktig och meddela foreningen eventuella 
andring~~ sa att den nya etiketten fran borjan blir riktig. 
(Obs! Pa grund av erhallna adressandringar sedan foregaende upp
tryckning har en del av medlemmarna f.n. etiketter som rattats av 
kassoren med black och textade bokstaver. Denna typ av andring 
kan latt skiljas fran av posten gjorda eftersandningsandringar 
bl.a. genom att hela var andring sitter pa sjalva etiketten . 
Givetvis behover vi inte ha nagot meddelande i dessa fall, savida 
Du inte flyttat igen.) 

Vi passar pa att erinra om att medlemsnumret finns pa etiketten~ 
vilket ibland kan vara bra att veta. 

Obs! Lokalandringar 

Stockholm. Sammantradena kommer fran och med nu att hallas pa 
Tony Bjellefors kontor, Tegnergatan 1, 2 trapper, kl. 19.30. 

Torsdagen den 16 november. Visning av auktionsobjekten. 
Jorsdagen den 14 december. Islands frimarkshaften diskuteras. 

De som har material ombedes medtaga detta. 
Torsdagen den 18 januari 1979. Genomgang av emissionen "Patryck 

1897, prir". 
Tisdagen den 20 februari 1979. Arsmote. 
Torsdagen den 22 mars. Genomgang av emissionen "Patryck 1902, 

I GILDI 02-03". 
Tisdagen den 24 april. 
Torsdagen den 17 maj. Visning av auktionsobjekt. 

Goteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkanj Drottninggatan 17-19~ 
kl. 19.30, 2:a och 4:de onsdagen i manaden, men titta aven 
i Goteborgspostens annons sondagen fore motesdagarna, om 
nagon andring skulle ske. 

Torsdagen den 23 november 1978. 
Tisdagen den 29 maj 1979. 

1) Treringade nummerstampeln 236 i bruk pa brefhirdingen FLAGA 
1931-36 av Sigurdur Thormar och Tore Runeborg 

2) Supplement nr 3 till medlemsforteckningen 
3) Auktionslista for auktionen den 23 november 1978. 
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