
 
 

 

Hei tidligere kollega, kjøp SAS-muséets kalender 2020! 

 
Vi på SAS- muséet på Gardermoen forsøker å få deg interessert i å kjøpe vår 
eminente kalender for 2020. Vi mener vi har en meget fin kalender med 

nostalgiske bilder og informasjon om SAS fra tidligere tider. 
 
Over ser du forsiden av kalenderen, som er i liggende A4-format. På dens øvre 

halvdel vil du finne historiske SAS-bilder med tekst. På nedre, oversikt for hver 
måned i 2020, pluss januar 2021. Altså en kalender med bonus!  
Alle skandinaviske høytidsdager er markert. Papiret er ikke glanset, så notater kan 

lett gjøres. 
 
Som tidligere tilbys kalenderen for NOK 100 pr. stk. Posten skal ha NOK 45, DKK 40 

i porto for 1-2 kalendere, og NOK 95, DKK 80 for 3-6. Billigere i Sverige. Betaling via 
bankgiroblankett eller Vipps. I Sverige og Danmark i lokal valuta til lokal bank..  
Vi sender kalenderne så snart vi får bestillingen. Dette er også en fin julepresang!  

 
Du bestiller på følgende måte: 

PC, hold Ctrl-tasten nede og klikk på teksten nedenfor (se bort fra 2019) 

https://www.sasmuseet.net/historisk-kalender-2019/ 

Nett-brett og smart phone, trykk på adressen. 

https://www.sasmuseet.net/historisk-kalender-2019/


Dette tar deg videre til muséets internettsider, hvor du lager en bestilling. 
(Enkelt for deg å bestille, og også for oss, når vi skal lagre dine informasjoner i 
bestillingslisten). 

 
Vi tar og imot epost-bestillinger på adressen: kalender@sasmuseet.net   
 

eller pr. brev:  
SAS Museet, 
OSLAT 

Postboks 144 
2061 Gardermoen 
Norge 

 
SAS-museet drives av de tre lands historiske foreninger og flyselskapet SAS. 
For året 2020 vil SAS stå for de faste utgifter ved muséet. 

Midler til fornyelse og vedlikehold må muséet selv skaffe. 
Inntektene ved salg av kalenderen bidrar til dette i vesentlig grad. 
Under ser du hva noe av pengene ble brukt til i 2019. 

 

 
MD-80 i full skala på museets yttervegg. 
Tidligere var dette en av tre SAS-reklamer. Denne, som nå har fått nytt liv her, ble 
plukket ned fra fraktavdelingens vegg i BGO. 

 
Hva med et besøk? Vi holder til ca 200 m nord for den gamle terminal på vestsiden 
av OSL, med flysimulator og flyplassens nest beste utsikt. Tirsdager (vår arbeidsdag) 

fra 10-15 og søndager 12-16. Museet er stengt i desember, åpent igjen 07. januar. 
GPS: Gardermoveien 1, 2030 Nannestad. ( 60.2025456 N, 11.0753906 Ø ) 
 

Vennlig hilsen fra 
SAS MUSEET 
 

Leif Leren, pensjonist 



 
«Vi tar vare på fortiden for fremtiden.» 
 

ps. Skulle du allerede ha sikret deg kalenderen, se bort fra denne henvendelse,  
men det går jo godt an å kjøpe flere! ds. 
 

pps. Hvis snarveien til bestilling av kalenderen ikke fungerer, 
så kan bestilling gjøres via muséets nettsider: www.sasmuseet.net  dds. 
 

http://www.sasmuseet.net/

