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Postmuseum
Postmuseum fick en hektisk vecka 2.
Torsdagen den 12 januari presenterades
nya välgörenhetsfrimärken och nya
frimärken med folkparker, kända turistmål
och geometriska figurer. På ett av
folkparksmärkena finns artisten Lill-Babs.
Lill-Babs var vänlig och komma och signera.
Samma dag på eftermiddagen var det
invigning av muséets nya basutställning

Lill-Babs tillsammans med en av sina trogna beundrare

Nästa nummer

I detta nummer

Ordförande:

HEJ! (endast för speciellt
inbjudna).
Vi ”dödliga” erbjöds
istället tre visningsmöjligheter på fredagen med
utställningsproducenten
Hedvig Bruzæus.
Läs mera på sidan 2.
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Stril 60 och Biskop Gustaf Aulén.
2 nya böcker recenseras.

Jan-Ove Brandt
08 - 85 48 98

faltposten@smps.se
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Signeringskön gick halvvägs ut på gatan

HEJ!

Fältpostens utsände fick trängas med reportrar
från dagspressen och TT

Hej är en utställning om kommunikation och det
skrivna ordet. Här kan man
• läsa kändisbrev
• skriva egna brev

faltposten@smps.se

• lyssna på interjuver
• göra hemliga chiffer
• mm
Utställningen är kanske främst tänkt för de yngre
men även vi äldre har stort utbyte av den. Ta med
(barn)barnen och njut.
¤
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Frimärksutställningar mm
Huddex2012
Samlarmarknad
3 - 4 mars 2012

Norrorts Frimärksförening i

ARRANGÖR: Huddinge frimärksklubb tillsammans med Sveriges Frimärksungdom www.huddingefk.se och www.sfustockholm.se Ett samarrangemang med Posten Frimärken, www.posten.se
Utställningen är sanktionerad av SFF och SFU.
Huvudsponsor: Philea
Läs mer på http://www.huddingefk.se/Huddex-2012.php.

Täby
Samlarmarknad äger rum lördagen den 10 mars
kl 1000-1600 i Näsbypark Centrum. Mer info finner Du/Ni på deras hemsida - http://www.norrphil.se/ - från cirka en månad före marknaden. ¤

Läs reklamblad på www.smps.se/newsletter/huddex2012.pdf
¤

Kommande utställningar på Postmuseum
Din Post

August Strindberg 2012

Öppnar den 10 mars.

Öppnar den 24 mars.

Utställning Postens historia och om hur Posten
fungerar idag

Om Strindbergs kreativa korrespondens

faltposten@smps.se
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Mötestider för 2012
(Med reservation för ändringar)

SMPS

tresserade?
Onsdag 25 april: Solskensolympiaden, Göran
Heijtz berättar om de Olympiska Spelen i Stockholm 1912, med hjälp av filateli, brevmärken och
vykort.Läs mer på deras hemsida .

Onsdag 1 februari: MbK 4
Onsdag 7 mars: Kustartilleriet
Onsdag 11 april: Årsmöte
Onsdag 2 maj: Tema ”Propaganda”

SSPD

Läs mer på vår hemsida.

Hembygdsfilatelisterna
Onsdag 22 februari: Gemensamt möte med SSPD
inför HUDDEX 2012.
Leif Bergman berättar om järnväg och post på
sträckan Stockholm-Södertälje, med tonvikt på
Huddinge.
Onsdag 28 mars: Årsmöte.
Efter förhandlingarna blir det: Diskussion om
Hembygdsfilatelin i framtiden. Vad ska vi samla
och dokumentera? Nya trender? Hur får vi fler in-

Onsdag 22 februari: Se Hembygdsfilatelisterna
Onsdag 21 mars: Staffan Ferdén
Onsdag 18 april Årsmöte
Läs mer på deras hemsida.

Postmusei Vänner
Tisdag 6 mars: Årsmöte
Läs mer på deras hemsida.

En mer omfattande evenemangs- och möteskalender finns på sidan: http://www.smps.se/anslagstavlan.
php#calender

Månadens objekt
Månadens objekt finns som vanligt på sidan:
http://www.smps.se/member/monthly_object.php
Bilden till vänster är objektet för februari.
Alla 2011 års objekt finns nu på sidan http://www.
smps.se/member/monthly_objects_2011.php

Nästa nummer beräknas utkomma i månadsskiftet februari/mars. Eventuella åsikter i artiklarna
faltposten@smps.se

står endast för författarna och inte för SMPS.
Gunnar, Chefredaktör
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