”Caritas” Indbyder!
Alle julemærke interesserede inviteres til stort

JULEMÆRKE - BYTTEDAG
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170
Lørdag d. 21. marts 2020
Dørene åbnes kl. 10,00
Der serveres kaffe/the og rundstykker til alle indtil kl. 11,00
Hele dagen er der gratis kaffe og the på kanden.
Der kan dagen igennem købes øl og sodavand
samt kage til meget rimelige priser.
Der vil ligeledes blive mulighed for at købe
hjemme smurte håndmadder til kun kr. 10,- pr. stk.

Dagens Program:
Udstilling: Et medlem har tilmeldt spændende samling af tidlige
sjældenheder. Der kommer helt sikkert mere interessant!
Kom, se og bliv inspireret!

Auktion: Der bliver storauktion med mange spændende lots.
Eftersyn fra kl.10,30 til 13,30 - auktionen starter kl. 14,00.

Lotteri:

Der bliver lotterier med fine præmier

Mød op denne dag! Formanden vil følge op med annoncering og PR i
diverse aviser, blade, på hjemmesider og i diverse klubber. Vi lægger op til
endnu en spændende dag med alle julemærkeinteresserede.
Kom og mød nye samler venner – kom med godt humør, mancolister og
masser af dubletter – på den måde får alle noget med hjem fra en positiv
dag!
Den største byttedag for julemærkesamlere i Skandinavien!

Møder og aktiviteter i
Forårs sæson 2020
Onsdag d. 5. februar 2020
Aftenens indslag: Peder Korshøj, Rødkærsbro vil fortælle og vise
billeder om ”Mit liv i Forsvaret”. Der bliver en lille udstilling af
relaterede mærker/mærkater!Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 4. marts 2020
Generalforsamling: Mød op, så mange som muligt, kom med ønsker og
gode ideer til fremtidige aktiviteter i sæson 2020-2021. Efter
generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager medbringer en
lille pakke til præmie, værdi ca. kr. 25,-.
Lotteri. Kaffebordet er gratis – foreningen er vært denne aften!
Onsdag d. 1. april 2020
Aftenens program ”Medlemmerne rydder op” En god aktivitet, hvor
flere og flere møder op med indtil 5 pakker/lots pr. medlem til en værdi af
kr. 25,-. Kan indleveres indtil kl. 19,15.! Lad os se tilbage på en god
sæson og ønske hinanden en GOD SOMMER!
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.
Mødetid: Alle aftener startes kl. 19 og slutter kl. 23
Mødested: Lokalcenterets lokaler 1.sal ,
Kongsgårdsvej 6, Viby - der er elevator Ved ”Caritas” skilt ring 2 gange på klokken, så åbner vi.

