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HEJ !

Här kommer li-tc mera Iäsning, om Du orkar
ned mera efter allt vad FIHRFS annonsblad
haft att bjuda!
Annars är det ganska lungt här i hemmaklubben

i väntan på årsmötet som förresten blir z

AnSmtifg Fredagen den 6 Februari kl:19.30.
klubben bjuder på fikar och vi håller som

vanligt tiIl i klubbgaraget på Bangårdsgatan.
lvlotionår ti11 årsmötet skall sändas ti11
klubbens adress och vara oss tillhan,da senast
två ueckor innan.(23 jan.)

I väntan på att vi träffas då, ber vi i
styrelsen att få önska alla m,edlemmar en
riktigt GOD JUL och ett GOIT VETERANBILSÄn

1eB7 !





UTST L L N I N G 1987 II
(1-3 t',aj )Klubben har som eIIa vet giort två stora och

kritikerro^sade utställningar nu på 80-talEt,
zch står 1987 inför den tredje.
5ä Du som mekar cjärhemrne och är rnästan färdigrt
ge järnet för att b1i klar och få vala med,
för ännu finns platser kvar att faj

-vi efterlyser även personer som skulre tycka det
vore kul att få vara med och hjäIpa tiII m?s upp_
byggandet ev en utställningl
0m Du har an.dra grejor som hör h.obbyn och gammal
teknik tiIl, och tycker att det kan ingå i utst-
ällningen, hör ävea Du av DiSl
5rå en signal ti11 sven Jernberg 063-30s1?, erler
Christer Elgendahl 083-S5S4Z, eller skriv några
rader till klubbadressen!

KARBURAT0RN som

-enligt löfte av

mån ga tålmodi g t vän ta t på s ka 1 I
redaktören utkomma FönE JUL !I
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VALKOtYItYItN
1ö rd . 17

Aspåsgärden
k1. 19.oo

l
få

ri 11
jan.

Vi kör igång det nya året
ät,a en bit mat, lyssna på
-hållning av klubbens egn
Känner Du dig manad att u
så var snä]I och hör av d
Sedan har vi möjliqhet at
träffas och orata, och så
ti11 GUNNAR tRIKSSONS ork
På nattkröken dricker vi
äter tårta.

med att
undgr-

a st j ärnor
nderhålla
ig.
t riktiqt
dansar vi

estPF.
kaffe och

Och hörrö Duuu!
Du måste anrnäla

-IE--
käraste komrner.
Ring Folke te1.
senast, 10 jan.
godtas ej.

A11t är gratisrmen
att Du och din

c64O/12141 -

Eflteranmälningar
Styrelsen
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