Qöteborgs
Vykortsklubb
Backa Bergögata

14.422 46 Hisings Backa

Göteborgs Vykortsklubb bildades 1987
och är en av de större vykortsklubbarna i landet
med medl€mmar spridda över hela Sverige och övriga Norden

Kom med i vår stora samlargemenskap även Du!
Ett sätt att komma i kontakt med andra samlarkollegor år genom vår

medlemsmatrikel som alla medlemmar får och som uppdateras
vartannat år och dår emellan kommer ett supplement.
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Många och bra vykortsartiklar får du lyra gånger om året i vår
medlemsskritt Bulletin. Dtu lår du åven tips om aKuella samlarmåssor.
Klubben ger åven ut tyra egna unika vykort varje år som medlemmarna får hem tillsammans med övriga utskick. Dessa är mycket
uppskattade.
Vid vårt årsmöte i lebruari utlottas 1 0 st poster med vykort till
medlemmarna. Du kan bli en av vinnarna om du betalar årsav-

giften innan årets utgång.
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Varje höst arrangerar klubben en av landets största vykortsmässor,
dår du som medlem har fri entr6 vid uppvisande av medl€mskort.
Klubben håller nio medlemsmöten per år som du är vålkommen till.
Dessa hålls lörsta onsdagen i månaden, utom ijanuari då det år
andra onsdagen. Sommaruppehåll ijuni, juli och augusti,

Allt detta lår Du för endast 120 kr per år!

Häng med!

Varje år får medlemmarna ett nytt medlemskort med nya spännande
motiv på. Vi lörsöker att välja något som passar in med ett jubileum.

Så här såg medlemskortet för 2007 ut.
Göteborgs Spårvägar kör för första gängen utanför stadsgränsen för
att trafikera Mölndal.
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På klubbens hemsida hittar du mer information

www. goteborgsvykortskl ubb.se

'1987 30 september bildades Göteborgs Vykortsklubb på ett kaf6
på Andra Långgatan i Göteborg. Klubben startades som en

lokalklubb men relativt snabbt utvecklades den till en nationell
förening med medlemmar spridda över hela landet, till och
med övriga norden.

1991

Klubben arrangerar sin försla vykortsmässa vilken har blivif
årligt återkommande.

1993

Klubbens logotype ritades och medlemsbladet Bulletin kom ut
med silt första nummer Medlem nummer 500 registrerades.

'1997 Skriften "10 år med Göteborgs Vykortsklubb" gavs

ut.

2000

Ett jubileumsnummer av Bulletin på 16 sidor gavs ut.

2003

Ett jubileumsnummer av Bulletin på 20 sidor i fårg gavs ut.

Klubbens målsåttning är att främja jntresset för vykort och dess
historia.
Medlemskap i Göteborgs Vykortsklubb kan alla erhålla som stödjer
klubbens målsåttning och verksamhet.
Till våra månadsmöten är alla medlemmar välkomna. Där kan du
sälja/köpa,/byta vykort, lyssna på föredag med bildvisning, snacka
vykort. Ett närvarolotteri anordnadas varje möte med vykort som
priser Kaffe och bulle serveras till självkostnadspris (10 kr).

lröteslokalen ligger i Backa Folkets Hus på Hisingen med adress
Granåsgatan 2. Parkeringsplatser och busshållplats (busslinjer 18
och 19) utanför huset. N,led bil från söder genom Tingstadstunneln tar
du av första avfarten vid GP-huset. Sedan höger över motorvågen
upp till Litteraturgatan, höger igen och efter ca 500 meter ser du
Backa Folkets Hus på höger hand.

Medlemsavgiften betalar du in till vårt Plusgno 477 87 28-a
Skriv "Ny medlem" på talongen.
Du som bor utanlör Sverige kan skicka svensk valuta i ett brev direkt
till klubbens kassör Medlemsavgiften är densamma för medlemmar
boende i Svergie och utlandet.

Skicka avgiften till:
Ronald Östling, Box 2047,SE-42402 Angered, Sverige.
Klubbens kansli:
Göteborgs Vykortsklubb, Backa Bergögata 14,
SE-422 46 Hisings Backa, Sverjge.
Kontaktpersoner:
Ordförande Sören Nilsson, +46 31 553747
Medlemsansvarig:
Kari-Erik Axhall, +46 31 573330

