medlemsblad for

Randers Filatelistklub
Leder
Efter en dejlig, våd sommer
er vi nu klar til at præsentere
efterårets program for Randers Filatelistklub (eller skal
vi til at ændre det til "Randers
Philatelistklub" - jvf. diskussionen på generalforsamlingen?).
Igen vil I kunne se, at bestyrelsen virkelig har forsøgt at
lægge et alsidigt program.
Der er både noget af det
gamle - og noget helt nyt. Så
vi håber meget, I vil møde lige
så talrigt op, som I plejer - og
vise samme grad af interesse
og positivisme, som I normalt
gør.
Vel mødt til et travlt, udbytterigt og spændende efterår!
Tak for den positive modtagelse af sidste nummer af
TAKKEN!
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Klubbens bestyrelse
m.m.
Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230
Næstformand:
Hans-Henrik Sørensen
Kasserer:
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8900 Randers
Auktionsleder:
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Sekretær:
Bent Enevoldsen
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Helge Poulsen
--------------------------------Cirkulationsleder:
Bruno Damgaard

Hvad sker der i 1998?
(BD = byttedag)
September:
10.-13. Praga 98 i Prag
12.-13. Frimærkets Dag
og BD - Rudkøbing Kommuneskole.
20. BD i Hornslet
26. BD i Hjørring
27. BD i Fredericia
Oktober:
11. Frimærkemarked i
Holstebro
16.-18. Nordia 98 i
Odense
18. BD i Thisted
25. BD i Silkeborg
November:
1. BD i Esbjerg
5.-8. Frimærker i Forum

Sæt allerede nu kryds
ved den 30. april - 2. maj
1999: stor udstilling i
Viborg
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Formanden har ordet
Velkommen
Her er så sæsonen 1998-99 på
banen for 1. halvdels vedkommende, men hvordan det vil forløbe, afhænger – som altid – af
din / medlemmernes indstilling
til det, klubben har at tilbyde.
For efterårets vedkommende
mener vi dog, at det ser ret så
spændende, afvekslende og interessant ud.
Det mest spændende er nok det
igangsatte samarbejde med
Djurslands-klubberne. Du kan
læse herom andetsteds i TAKKEN, men jeg er sikker på, at
det vil medføre rigtig mange nye
bytteforbindelser.
Ellers
omfatter
mødeprogrammet en sjov, anderledes
klubauktion, 3 foredrag, stort
byttemøde med Djurslandsklubberne og selvfølgelig de traditionelle højdepunkter, nemlig
BYTTEDAG, Stiftelsesfest, Juleudstilling og –afslutning.

kunne på dagen.
Og så er der for resten nogen,
der skal et smut til Prag!
Alt i alt må det kunne kaldes et
godt program, der forhåbentligt
vedligeholder eller måske endda
udvider den imponerende tilslutning til klubmøderne, så jeg byder rigtig hjertelig VELKOMMEN til sæsonen 1998-99.
Formanden

Dog vil nogen nok kalde det
„træls“, at de 3 foredrag kommer
lige i nakken på hinanden, men
der bestemmer vi jo ikke selv –
foredragsholderen skal jo helst
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Samarbejde

OPSÆTNING – GLÆDEN VED SAMLINGEN
(Foredrag ved Søren Christian Jensen)
Hvorfor ligger dine flotte og måske dyre
frimærker i cigarkasser
linger)
Djurslands-klubberne – Ebelog kuverter?
toft, Grenå, Hornslet og Rougsø · samarbejde omkring dubletMåske er de i bedste fald sat ind i indstiksbøger
cirkulation eller fortryksal– har gennem flere sæsoner ytret
bum.
ønske om at styrke samarbejdet · afholde et årligt fællesmøde
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med Randers Filatelistklub, og
Glæden af frimærkerne er meget større, hvis du aktivt arbejder
nu er der kommet realiteter i
med dem – sorterer dem og registrerer dem, sætter dig ind i
snakken.
baggrunden for dem, samt opsætter dem på den pæneste måde, du
kan. Samlingen vil derefter blive til fortsat glæde for dig hver
Hans-Henrik Sørensen og undergang, du tager den frem, og måske bliver frimærkerne endda mere
tegnede var den 12. maj inviteværd?
ret til klubbernes fælles årsmøde, hvor de indledende drøfBYTTEDAG
telser fandt sted, og hvor der
Jeg ville gerne både vide og forstå, hvorfor BYTTEDAGEN er
aftaltes et formandsmøde til afden af klubbens aktiviteter, hvori Det
der deltager
af klubbens
lyder jofærrest
både indlysende,
holdelse den 28. maj.
medlemmer.
naturligt og pærenemt, men når
Her konkretiseredes „planen“, det skal omsættes i praksis, er det
Hvem kan forklare, hvorfor man ikke
ønsker
møde
nye/gamle
en helt
andenatsag.
Således
vil det
som kort fortalt går ud på at
og især ANDRE frimærkesamlerei end
dem,være
man fint
er så/vant
til for
i
teorien
nemt
hverdagen?
· fremme kendskabet til de nogle stykker at tage til et foredrag i fx Grenå, men hvem arandre klubber
Bevares, der er nogenlunde besøgrangerer
til BYTTEDAGENs
det praktiskeSTOR(kørsel/
· fremme
medlemsAUKTION, hvor der vel er 15-20aftalen
klubmedlemmer
eller ca.
25%
med
de
enkelte
osv.)?
samkvemmet via besøg enaf det samlede deltagerantal.
kelt- eller gruppevis på de
Ja, ikke sandt, men ethvert samandres klubaftener
Hvorfor så få af JER? Når man tænker
på interessen og byde· oplyse om klubbernes møde arbejde kræver aktivitet fra
lysten på klubmødernes meget mindre
auktioner,
er det utroligt, at
datoer og – program i klub- ALLE parter, og da der garanteikke flere af JER vil have del i nogkle
de mange
fine
ret eraf
bred
enighedvirkelig
om både
det
bladene
lots.
fornuftige,
det
spændende,
det
· koordinere større arrangeinteressante osv. i ovennævnte
menter såsom byttedage
Til forrige BYTTEDAG – der i øvrigt
var meget vellykket – var
· afholde
fælles- projekt, vil det da være direkte
der ca. 400 frimærkesamlere, somtorskedumt,
så ud til at hvis
findeikke
stortdebehag
i
enkelte
arrangementer – fx byttedag
det, de i øvrigt så af materiale hosklubmedlemmer
de mange handlere
og
gør
noget
AK· arrangere fællesture til
„krejlere“. Dennegang vil deltagelsen
i det hele taget nok blive
større arrangementer (udstil- TIVT for at få udbytte heraf.
Fortsættes formænd
næste side...
betydeligt større, da både jeg og Djurslands-klubbens
forventer stor interesse fra disse klubbers side.
Endvidere vil vi gøre det nemmere / rarere for alle, idet vi vil leje

Dette er så Randers Filatelistklubs annoncering og anbefaling
af større samarbejde / samkvem
med Djurslands frimærkeklubber, og klubben vil naturligvis fremover komme med adskillige opfordringer til at deltage
heri. Skulle nogen ønske konkrete tiltag fra klubbens side,
skal man bare komme frem med
det, og det vil blive effektueret.
Formanden

ÅBENT HUS
på
Den
FILATELISTISKE
HØJSKOLE
Mørke Skole
Lørdag den 26.
september 1998
Fra klokken 9.00

Hva' mæ' Dem sæl' - hr. formand?
Det er simpelthen for dårligt, at
man ikke giver sig selv den oplevelse at deltage på Den Filatelistiske Højskole, som ligger lige
uden for vor dør. Det er også for mig - grund til mange
ærgelser, når man ser programmet eller hører deltagernes lovprisning af det, der foregår på
højskolen. Min "undskyldning"
eller forklaring er den samme
som mange andres: dårlig tid.
Men det er jo noget pjat, for
selvfølgelig kan man godt få tid
sølle 7-8 lørdage i løbet af en
sæson - man kan garanteret nedprioritere meget af det, man ellers bruger sin tid på!
Nu er papir jo taknemmeligt, så
selv de fedeste skriftlige anbefalinger virker ikke bedre end en

skrædder et bestemt sted. Derfor er det så heldigt, at man nu
kan opleve Den Filatelistiske
Højskole in natura og helt uforbindende - idet der afholdes
ÅBENT HUS - som anført ovenfor.
Gad vide om ikke adskillige
medlemmer af Randers
Filatelistklub har masser af lyst
til at deltage heri. Derfor synes
jeg, at vi skal diskutere det nærmere på de 2 første klubmøder i
sæsonen og få aftalt det rent
praktiske m.h.t. kørsel osv.
Formanden
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Program for EFTERÅR 1998
1. september
KLAR – PARAT – START
Så skal vi i gang med frimærkesæsonen, og vi starter – som vi
plejer: stille og roligt.
En sæson går hurtigt, men sommeren dobbelt så hurtigt. Alligevel har de fleste af os nok brugt
noget af „regntiden“ til at
skimme frimærkerne, ja, nogen
har måske endda købt / solgt /
handlet, og det er jo altid spændende at høre om.
Derfor skal vi i aften „tilbage i
folden“ og se, om vi kan „huske“
hinanden og ellers have „lukket
op“ til filatelien.
Spændende og sjovt / hyggeligt
bliver det – og programmet for
klubmøderne er selvfølgelig
uændret.
Nok lidt tom snak detteher,
men det er bare for at sige, at
Randers Filatelistklub glæder
sig til den nye sæson og til at
se DIG.
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aktiviteter, hvori der deltager
september
færrest 15.
af klubbens
medlemKØBER KLUBBEN
mer.
GODT IND?
Det fremgår af regnskabet for
Hvem
forklare,
hvorfor
forrige kan
sæson,
at klubben
har
man
ikke
ønsker
at
møde
gjort STORE indkøb på
nye/gamle
og isærmen
ANDRE
frimærkeauktioner,
har den
frimærkesamlere
dem,
også købt fornuftigtend
og godt?

man er så vant til i hverdagen?
Bevares, der er nogenlunde
besøg til BYTTEDAGENs
STORAUKTION, hvor der
vel
er 15-20 klubmedlemDet kan kun besvares af medmer
eller ca.
lemmerne,
for 25%
det eraf
jo det
dem, der
samlede
deltagerantal.
skal have gavn heraf. Og det vil
vi prøve at få svaret på i aften.

Hvorfor så få af JER? Når
Bestyrelsen
har nemlig
man
tænker på interessen
og
dissekeret 2 af
og delt
bydelysten
påindkøbene
klubmødernes
dem opmindre
i 50 lots
af meget er
formeget
auktioner,
skellig
omfang
/
art,
som
det utroligt, at ikke flere afvil
blive vil
udbudt
JER
havepå
delaftenens
i nogkleklubaf
auktion.
de mange virkelig fine lots.
Men det vil IKKE være, som det

Til
forrige
plejer!
Nej,BYTTEDAG
samtlige lots–har
der
i øvrigt
var megetBUD
vel- elnemlig
som opråbspris
lykket
ler 0 kr.– var der ca. 400
frimærkesamlere, som så ud
Altså
ligesom
nårbehag
Torbeni Ringtil
at finde
stort
det,
tved
besøger
os,
og
for
at
blive
de i øvrigt så af materiale i
stilendevilmange
der være
gættekonkur
hos
handlere
og

rence om, hvor meget, der bliver solgt for. Der vil selvfølgelig være en præmie til vinderen.
En præmie, der vil være „ikke
så ringe endda“.
Det er 50 virkelig spændende
lots, der kommer under hammeren, så derfor kræver de et grundigt eftersyn. Der vil derfor være
eftersyn allerede fra kl. 19.00.
Auktionen vil starte ca. kl. 20.15.
Vi vil ikke på forhånd oplyse
klubbens indkøbspris på materialet, men måske (?) gøre det
bagefter, hvis der bliver solgt så
godt, at vi kan / skal gøre nye,
lignende indkøb.
Og husk lige, at det er i aften,
det er sidste frist for aflevering
af blanket med lots, du vil have
med på STORAUKTIONEN
den 11. oktober!!
Søger De: Mønter
Kataloger
Møntalbum
Møntskabe

29. september
OPSÆTNING – GLÆDEN
VED SAMLINGEN
(Foredrag ved Søren Christian
Jensen)
Hvorfor ligger dine flotte og måske dyre frimærker i cigarkasser
og kuverter?
Måske er de i bedste fald sat ind
i indstiksbøger eller fortryksalbum.
Glæden af frimærkerne er meget større, hvis du aktivt arbejder med dem – sorterer dem og
registrerer dem, sætter dig ind i
baggrunden for dem, samt
opsætter dem på den pæneste
måde, du kan. Samlingen vil derefter blive til fortsat glæde for
dig hver gang, du tager den frem,
og måske bliver frimærkerne
endda mere værd?

eller: Frimærker
Frimærketilbehør
Porcelænsfigurer
Platter

SE VORT
UDVALG
!

Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

I.P.PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11

DAGEN er den af klubbens
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BYTTEDAG

Jeg ville gerne både vide og forstå, hvorfor BYTTEDAGEN er
den af klubbens aktiviteter, hvori
der deltager færrest af klubbens
medlemmer.
Hvem kan forklare, hvorfor man
ikke ønsker at møde nye/gamle
og især ANDRE frimærkesamlere end dem, man er så vant
til i hverdagen?

øvrigt var meget vellykket – var
der ca. 400 frimærkesamlere,
som så ud til at finde stort behag
i det, de i øvrigt så af materiale
hos de mange handlere og
„krejlere“. Dennegang vil deltagelsen i det hele taget nok blive
betydeligt større, da både jeg og
Djurslands-klubbens formænd
forventer stor interesse fra disse
klubbers side.

Bevares, der er nogenlunde besøg til BYTTEDAGENs STORAUKTION, hvor der vel er 1520 klubmedlemmer eller ca.
25% af det samlede deltagerantal.

Endvidere vil vi gøre det nemmere / rarere for alle, idet vi vil
leje nogle mindre borde (stole er
der nok af) således, at der bliver
sidde- og bytteplads til mange
flere.

Hvorfor så få af JER? Når man
tænker på interessen og bydelysten på klubmødernes meget
mindre auktioner, er det utroligt,
at ikke flere af JER vil have del
i nogle af de mange virkelig fine
lots.

Derfor: PRØV DET DENNEGANG: SØNDAG den 11. oktober kl. 9-16 i Fritidscentret,
Vestergade 15.

Til forrige BYTTEDAG – der i
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Og så det praktiske omkring
STORAUKTIONEN:
Alle klubmedlemmer kan få
max. 10 lots med på auktionen,
såfremt

vedlagte blanket afleveres SENEST på klubmødet den 15. september!

„krejlere“. Dennegang vil
deltagelsen
i detblive
hele lavet
taget en
Der vil herefter
nok
blive
betydeligt
større,
auktionsliste til udlevering – dels
da
både jeg og
på klubmødet
denDjurslands29. september
klubbens
formænd
forventer
og
dels på selv
BYTTEDAGEN.
stor interesse fra disse
klubbers side.
Endvidere vil vi gøre det
nemmere / rarere for alle,
idet vi vil leje nogle mindre
borde (stole er der nok af)
Materialet
til
STORsåledes,
at
der
bliver
siddeAUKTIONEN skal afleveres på
og
bytteplads
til mange
selve
BYTTEDAGEN
senest kl.
flere.
12.00, så det kan være placeret
til EFTERSYN kl. 12.30-13.45.
Derfor:
PRØV DET
Selve STORAUKTIONEN
begynder klokken 14.00.
DENNEGANG:
SØNDAG

den 11. oktober kl. 9-16 i
På
gensyn i Fritidscentret
den 11.
Fritidscentret,
Vestergade
oktober!!!
15.
Og så det praktiske omkring
STORAUKTIONEN:
Alle klubmedlemmer kan få
max. 10 lots med på auktionen, såfremt vedlagte blanket afleveres SENEST på
klubmødet den 15. september!

20. oktober
Desværre er „vor“ mødesal optaget i efterårsferien. Derfor må
Der
vil herefter
vi springe
en ugeblive
over. lavet
Til genen
auktionsliste
til
udlevegæld er der så kun én
uge melring
– dels
klubmødet
den
lem dette
ogpå
næste
klubmøde!
29.
september
og
dels
på
HVORDAN SÆTTER JEG
SAMLING OP?
selv MIN
BYTTEDAGEN.
(Foredrag ved Søren Christian
Jensen)
Materialet
til STORIAUKTIONEN
fortsættelse af sidste
skal
skal møde,
afleveres
der
her
fortælles
om,
hvordan
på selve BYTTEDAGEN
samlinger sættes op. Hvilke regsenest kl. 12.00, så det kan
ler, der er, og hvordan opsætninvære
placeret til EFTERgen udføres i praksis.

SYN kl. 12.30-13.45. Selve
STORAUKTIONEN
begynHvilke typer af samlinger
er der?
der
klokken
14.00.
Noget om at udstille – og frem

for alt: så megen glæde af frimærkerne
muligt!
På
gensynsom
i Fritidscentret

den 11. oktober!!!

Du skal kort og godt motiveres
til at starte selv. Der er hjælp at
hente, idet klubben er villig til
at afholde et kursus i opsætning
i foråret 1999, men så skal du
også have en mindre samling
klar til at arbejde med.

Måske er vi allerede på vej mod
klubbens næste guldmedalje20.
oktober
samling
– hvem ved?

Desværre er „vor“ mødesal
optaget i efterårsferien.
Derfor må vi springe en uge
over. Til gengæld er der så
9

27.mellem
oktoberdette og
kun én uge
POSTGANGEN PÅ
næste klubmøde!
CHRISTIANIA
HVORDAN
SÆTTER JEG
Engang var Christiania „et grimt
MIN
SAMLING
OP? men
sted“ derovre i København,
(Foredrag
ved Søren
Chrialligevel samtidig
fascinerende,
stian
Jensen)
spændende, anderledes.
I fortsættelse af sidste møde,
Nogetder
påher
stedet
– eller om,
„Fristaskal
fortælles
den“ somsamlinger
det kaldte sættes
sig selv –
hvordan
var
noget
rigtig
skidt
op. Hvilke regler, dermed
er, stofog
fer
o.l.,
men
noget
var
dog
ganhvordan opsætningen udføske velordnet
res
i praksis.og regelret – nemlig POSTGANGEN.

Hvilke
typer af samlinger er
Ja, tro det eller lad være, men
der?
Nogetbetale
om atfor
udstille
–
man skulle
at få bragt
og
frem
for
alt:
så
megen
post fra „Fristaden“ til en reguglæde
af frimærkerne
lær postkasse
eller til etsom
rigtigt
muligt!
posthus. Og selvfølgelig havde
man „frimærker“ til det brug.

Du skal kort og godt motiveDet til
lyder
bådeselv.
uvirkeligt
res
at starte
Der er og
spændende,
og
ifølge
adskillige
hjælp at hente, idet klubben
øjenog
ørevidner,
holder
er villig til at afholde et Peter
Bo Jensen fra Grenå et mægtigt
kursus i opsætning i foråret
godt foredrag om dette, som man
1999,
men så skal du også
vel kan kalde et overset og
have
en
mindre samling klar
ukendt samlerområde.
til at arbejde med.
Kom og se og hør om et ander-

Måske
er Danmark.
vi allerede på vej
ledes Post
mod klubbens næste
Og husk lige – at det er
i aften
guldmedaljesamling
– hvem
du
skal
tilmelde
dig
ved?
STIFTELSESFESTEN den 10.
november!
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10. november
STIFTELSESFEST
Meget kan sikkert siges om os i
Randers Filatelistklub, men vi
forstår at hygge os både i klubbens hverdag – og på festdage.
Skulle nogen være i tvivl, vil vi
føre bevis for påstanden ved
klubbens årlige

27. oktober
STIFTELSESFEST
POSTGANGEN
PÅ CHRI-kl.
TIRSDAG
den 10. november
STIANIA
19.00
„HOS
MARIE“
Engang ANNE
var Christiania
„et –
Messingvej
74
grimt sted“ derovre i København, men alligevel samtidig

Vi
behøver vel ikke
at give yderfascinerende,
spændende,
ligere
forklaring
på
eller beskrianderledes.
velse af, hvad dette betyder af
hyggeligt og festligt samvær
Noget på stedet – eller
mellem klubkammerater, men
„Fristaden“
kaldte
lad
os lige slåsom
nogledet
ting
fast:

sig selv – var noget rigtig
skidt med stoffer o.l., men
noget var dog ganske velordnet og regelret – nemlig
POSTGANGEN.

Menuen er naturligvis GULE
ÆRTER i Anne Maries vel- og
godkendte kvalitet, men da vi
også tager hensyn til samfundets
svage, er der også mulighed for

DANSK BØF. Der kan dog ikke
gives garanti for, at sådanne får
lov til at sidde lige midt iblandt
„os andre“.
Til alle vil der med venlig betjening blive serveret henholdsvis
øl/snaps og rødvin samt kaffe og
te med tilbehør.
Det er indlysende, at et sådant
arrangement forudsætter tilmelding, så derfor bedes du – for din
egen skyld – aflevere vedlagte
tilmeldelsesblanket SENEST på
klubmødet den 27. oktober sammen med det ydmyge beløb af
30 kr.
Frimærkerne er ikke det afgørende på denne klubaften, men
klubben har jo med held afholdt
en lille klubauktion med ekstragode lots – til fornuftige priser
– på tidligere Stiftelsesfester, så
det gentager vi. I øvrigt er enhver velkommen med aktiviteter
af underholdningsmæssig værdi.

24. november
FÆLLESMØDE =
STORMØDE
I aften ser vi så det første konkrete resultat af det andetsteds
omtalte samarbejde mellem
Djurslands-klubberne og Randers Filatelistklub – nemlig fælles eller samlet klubmøde for
ALLE 5 klubber.
Aftenens programpunkt vil være
(stor)Auktion med ca. 80 numre,
men det primære vil være mødet med ca. 20 nye „Klubmedlemmer“, hvilket gerne skulle
skabe grobund for øget samkvem/bytteri mellem medlemmerne. Det er nemlig så heldigt,
som det også fremgår andetsteds, at klubmøderne i de enkelte klubber næsten ikke kolliderer, så man uden problemer
kan besøge hinandens klubmøder.
For at skabe de bedste rammer/
muligheder for „forbrødringen“
vil der være TVUNGEN placering, da man ellers pr. sædvane/
instinkt vil anbringe sig klubvis
– og det er jo netop det, vi ønsker at undgå eller nedbryde.
Fortsættes næste side...
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(Fortsat fra forrige side)
Altså en klubaften med masser
af „nye medlemmer“ = masser
af nye byttemuligheder og – venner, en „fed“ auktion og selvfølgelig kaffe & lotteri. Med andre
ord: En drønspændende klubaften.
8. december
ALMINDELIGT (?)
KLUBMØDE
Spørgsmålstegnet i overskriften
skyldes MIN uvidenhed, for ved
at se på mødeprogrammet er det
umuligt at finde svaret på, hvad
der i Randers Filatelistklub forstås ved et almindeligt klubmøde.
Enten er der foredrag, en speciel
auktion, fest eller gæster!
Herefter må det vel siges at være
noget særligt (eller ualmindeligt)
at holde et ganske almindeligt
klubmøde som det i aften, hvor
de medlemmer, der haver lyst
hertil, bare møder op og hygger
sig alene eller med de andre på
den måde, de synes bedst om –
og uden større afbrydelser fra
anden side.
OK – der skal selvfølgelig være
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en (helt almindelig) klubauktion
med max. 40 numre. Og kaffe /
te med brød til og lidt lotteri vil
ingen ordentlig dansker vel
kalde en afbrydelse.

Så hermed velkommen til et ganske „almindeligt“ klub- og
hyggemøde!
Og husk så lige, at det er i aften, du skal tilmelde dig JULEAFSLUTNINGEN!

Rådgivningstjeneste
Det er nu muligt at få
en uforbindende katalogisering / vurdering af enkeltmærker
hos specialisten.
Der er IKKE tale om
attest, men blot et
tilbud om hjælp i tilfælde, hvor man ikke
selv er sikker.
Henvendelse: Formand Erik Sørensen
(der så formidler kontakten).

15. december
JULEAFSLUTNING

Ja, tro det eller lad være,
men man skulle betale for at
få bragt post fra „Fristaden“

Dette klubmøde er rykket en uge
frem, og årsagen må være indlysende.
Samtidig betyder det også, at julen starter en uge tidligere for
til
en regulær
postkasse
eller
Randers
Filatelistklubs
medlemmer.
til
et rigtigt posthus. Og

selvfølgelig havde man
For i aften ertilder
„frimærker“
detJULEFEST
brug.
med alt, hvad der hører sig til:

Det lyder både uvirkeligt og
BANKOSPIL – GODTEPOspændende, og ifølge adskilSER – KAGER – KAFFE / TE
lige
øjen- og ørevidner,
– TEGNEFILM
– JULESANGE
holder
Peter
Bo
fra
– LOTTERIER – Jensen
osv.
Grenå et mægtigt godt
foredrag om dette, som man
vel kan kalde et overset og
ukendt samlerområde.

STIFTELSESFEST
Meget kan sikkert siges om
os i Randers Filatelistklub,
men vi forstår at hygge os
både i klubbens hverdag –
og på festdage.
Skulle nogen være i tvivl,
vil vi føre bevis for påstanden
vedbørnene
klubbens
årlige
mindst
– også
venner er
velkomne.

STIFTELSESFEST
TIRSDAG
den 10. at minde
Det er vel unødvendigt
novemver
kl. –19.00
om, at det hele
bortset fra bankospillet
–
er
GRATIS.
Kom
„HOS ANNE MARIE“
– og
få en rigtig hyggelig
aften.
Messingvej
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Eneste
betingelse
er, at
Vi
behøver
vel ikke
at DU
givetilmelder DIG
/ JER senest
på
yderligere
forklaring
på eller
klubmødet den 8. december.
beskrivelse af, hvad dette
(Tilmeldingsblanket er vedlagt
betyder
af hyggeligt og
TAKKEN).
festligt samvær mellem
klubkammerater, men lad os
lige slå nogle ting fast:

10. november!

Ja, et overflødighedshorn af
dansk hygge.
10.
november
Derfor skal / bør du også tage
HELE familien med – ikke

13

Søren Chr. Jensen
på frimærke fra
Nepal?
Er det ikke Søren Christian, der
her ses på et nepalesisk frimærke? Har han nu (igen) gjort
sig bemærket i frimærkeverdenen? Eller har han bare en
dobbeltgænger i det lille land
højt oppe i Himalayas bjerge?
Vi glæder os til at få svaret, når
vi ser ham!

107.000
læser hver dag
den lokale avis...

Man glemte at spørge frisøren
„Næste gang De udgiver frimærker med mit portræt, så bed
min frisør om at godkende dem først!“ Disse ord skulle kong
Christian den Tiende have sagt, da man i 1924 præsenterede ham for de nye frimærker i anledning af postjubilæet.
Frimærkerne - det er dem med Chr. X og Chr. IV - er som
bekendt trykt som et skakbræt: i firblokkene vender de to
konger ansigterne ind mod midten. Man havde simpelthen
vendt trykpladerne - uden at tage hensyn til, at Chr. X derved
fik skilning både til højre og til venstre.

14
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Nordia 98
Den 16.-18. oktober afvikles frimærkeudstillingen NORDIA
98 i Odense, og det trækker jo automatisk lidt i os alle efter at
se/opleve noget sådant.
Derfor må vi nok hellere arrangere en KLUBTUR til det fynske, men inden vi sætter faste tidspunkter osv. på, må vi lige
være klar over, hvor mange der er interesserede i at deltage.
Vi laver derfor en lille rundspørge på klubmøderne i september.
Når det så er klarlagt, om der skal bestilles én eller to busser
- og om vi eventuelt kan lave en samkøring med Djurslandsklubberne, vil der selvfølgelig komme præcise meldinger til
de interesserede.
Formanden

Hvem er denne mand?
Ser han ikke nobel ud?
Det er såmænd Postgeneraldirecteur Magnus Otto Sophus
Greve Danneskjold-Samsøe, der
efter nogle forgæves forsøg endelig i marts 1851 fik gennemtrumfet, at der i Danmark skulle
indføres frimærker. Han må således kaldes "Faderen" til de danske frimærker.
Allerede i 1842 havde han nedsat en komité, som skulle udarbejde forslag om en dansk frimærkeordning. Efter ca. ét års arbejde lå forslaget klart, men det tog nu
"Finans-Deputationen" (= den tids finansstyrelse) 4 år at behandle
forslaget. I 1847 meddelte de, at de ikke kunne godtage forslaget! Så brød Treårskrigen ud - den gav andet at tænke på.
Først da det i 1850 rapporteredes, at Slesvig-Holsten ville udgive
egne frimærker, kom der gang i foretagenet.
Ak ja... siden er der så udkommet over 1200 danske frimærker!!
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Oversigt over møder i andre klubber, hvor
du er velkommen som medlem af Randers
Filatelistklub:
Dato Sted

Arrangement

2.9.
3.9.
3.9.
9.9.
12.9.

Norge – posthornstyper
„Estland“ v/ John Sørensen
Sommerens fund?
„Opstart til den nye sæson“
Byttedag på Grenå Idrætscenter kl.

17.9.
17.9.
20.9.
23.9.
23.9.
26.9.
1.10.
1.10.
7.10.
14.10.
15.10.
15.10.
21.10.
25.10.
27.10.

Rougsø
Hornslet
Ebeltoft
Grenå
Grenå
10-16
Hornslet

„Breve“ v/ John Sørensen – brev
auktion
Ebeltoft
Vis dit yndlingsobjekt. Alle med
bringer emne og fortæller om det.
Hornslet
Den gamle Kro
Byttedag
Rougsø
Hollandsk Indien
Grenå
Åbent hus med mini-auktion
Mørke Skole Den filatelistiske Højskole kl. 9.00
Hornslet
„Frederik den niende“ v/ Frands
Ebeltoft
„Christianias lokalportomærker“
v/ Peter Bo Jensen
Grenå
Poul Kjær fortæller, hvorfor han
samler som han gør
Rougsø
Nepal – Ib viser lysbilleder
Hornslet
„Broer“ – Henning Jensen fortæller
om sin motivsamling
Ebeltoft
Klubben bliver 30 år. Rudolf Krings
beretter om klubbens historie.
Grenå
Tilrettelæggelse af PR-dag /udst. i
anl. af klubbens jubilæum kl. 19
Grenå
Udstilling på Djurslands Museum
Grenå
Klubbens 40 års jubilæum på Hotel
Grenå Strand
Fortsættes næste side...
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29.10. Hornslet
29.10. Ebeltoft
4.11.
4.11.
12.11.
12.11.
18.11.

Rougsø
Grenå
Hornslet
Ebeltoft
Grenå

24.11. Randers
25.11.
26.11.
26.11.
2.12.
6.12.

Rougsø
Hornslet
Ebeltoft
Grenå
Grenå

10.12.
10.12.
16.12.
16.12.

Hornslet
Ebeltoft
Grenå
Rougsø

Generalforsamling
„Ebeltoft Postvæsen gennem 300
år“ v/ Ove Mikkelsen
Böhmen & Mähren. Knud fortæller
Fællesforedrag
Foredrag ved Kaj Ullerup
„Slesvig“ v/ John Sørensen
John Sørensen fortæller om for
falskninger
Fællesmøde for alle Djurslands
klubberne kl. 19.00
Foredrag med lysbilleder
Storauktion
Skrammelauktion
Grønlands Posthistorie – lysbilleder
PR-dag i forbindelse med julemærkemarchen - Søndre Skole
Juleafslutning
Juleafslutning med frokost
Juleafslutning
Julemøde

Mødesteder:
Grenå: „Fuglsanggården“, Trekanten 1, Grenå. Møderne begynder som regel kl. 19.00
Ebeltoft: „Bakkegården“, Nørreport 18, Ebeltoft. Møderne begynder som regel kl. 19.00
Hornslet: Koefoeds, Rosenholmvej 55, Hornslet. Møderne begyn
der som regel kl. 19.30
Rougsø: Ørsted Bibliotek. Møderne begynder som regel
kl. 19.30
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Frimærkerne, der aldrig blev udgivet
- en historieOg
frahusk
Irland
lige – at det er i
Ja, tro det eller lad være,
Imen
1967
blev
der i betale
Irlandfor
udgiman
skulle
at
vet
to
frimærker
med
få bragt post fra „Fristaden“
frimærkemotiver. Det er der
egentligt intet underligt i – det
har mange andre lande gjort
både før og siden. Nej, det
der er underligt ved denne udgivelse er såmænd, at de to
frimærker aldrig har været
benyttet.

til en regulær postkasse eller
til et rigtigt posthus. Og
selvfølgelig havde man
„frimærker“ til det brug.
Det lyder både uvirkeligt og
spændende,
og ifølge
I AFA-kataloget
kaldesadskilserien
lige
øjenog
ørevidner,
blot „100 året for Fenian-opholder
Bo Jensen
røret“. IPeter
det katalog,
derfra
med
Grenå et mægtigt
godt af det
mellemrum
udsendes
irske
postvæsen,
stårman
der
foredrag
om dette, som
(oversat):
„Motiverne
viser
vel kan kalde et overset og 2
af
de frimærke-essays,
ukendt
samlerområde. der

var forberedt for The Fenians
iKom
Amerika“.
og se og hør om et
Baggrunden skal naturligvis
anderledes Post Danmark.
findes i Irlands blodige historie. Ét af de utallige oprør som
irerne foretog over for de en-
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gelskedu
undertrykkere,
fandt
aften
skal tilmelde dig
sted i midten af sidste århundSTIFTELSESFESTEN
den
rede.
„The
Fenians“
var
nav10. november!

net på en hemmelig organisation.
Den blev ledet af
10.
november
James Stephen, som kaldte
STIFTELSESFEST
sig selv „Provisorisk diktator
Meget
kan sikkert siges om
af den Irske Republik“. Orgaos
i Randershavde
Filatelistklub,
nisationen
naturligvis
men
vi forstår
at hygge
os
til hensigt
at styrte
det britibåde
i
klubbens
hverdag
–
ske styre i Irland. Det skulle
og
på festdage.
foregå
som en revolution –
med magt.
Som
enidel
af orSkulle
nogen
være
tvivl,
ganisationen
oprettedes
IRB
vil
vi føre bevis
for påstaniden
Dublin
(det,
der
senere
blev
ved klubbens årlige
til IRA) og samtidig dannedes
en amerikansk søsterSTIFTELSESFEST
organisation i New York. Den
TIRSDAG den 10.
fik navnet „Fenians“. I 1865
novemver
kl. 19.00
nåede organisationen
en så
„HOS
ANNE
MARIE“
–
stor tilslutning, at alle regnede
Messingvej
74
med, at nu ville revolutionen
komme – men den britiske
Vi
vel ikke
at Man
give
hærbehøver
havde lugtet
lunten.
havde i tide
forstået at
yderligere
forklaring
på infileller
trere organisationen med
spioner, og nu kunne man
blot arrestere dens ledere –
her i blandt Stephen.
Fortsættes næste side...

(fortsat fra forrige side)
I 1867 mente man dog, at
man trods alt var klar til at begynde revolutionen. Den 4.
marts skulle være dagen –
men det hele blev en kæmpe
fiasko. Man var trods alt for
dårligt forberedt, og revolutionen fik ingen tilslutning fra
menigmand. Flere af Fenianlederne blev arresteret og
hængt. Én af de få ting, man
havde haft orden på, var klargøring af de frimærker, der
skulle anvendes, når „The
Fenians“ kom til magten. Men
det skete aldrig, og derfor
blev der altså kun tale om
essays – og ikke frimærker.
Irerne måtte som bekendt
fortsætte med at klistre engelske frimærker på deres breve
indtil 1922 – ja, faktisk 1923,
før de endelig kunne bruge
egne frimærker med indskriften „eiRe“. (De første - fra
1922 - var britiske frimærker
med overtryk: "Provisorisk regering" og senere: "Irsk Fristat" - naturligvis på gælisk,
som er det egentlige irske
sprog).
Og så er de nordlige provinser jo for øvrigt stadig besatte
af briterne – her anvender
man endnu britiske frimærker

– eller „regional-frimærker“,
som nogle af dem kaldes.

Eksempler på britiske "regional-mærker", der bruges i det
endnu besatte nordlige Irland.
Den sekskantede stjerne
symboliserer de seks grevskaber, der endnu hører under den britiske krone. Den
røde hånd symboliserer Ulster (som er navnet på den
provins, hvorunder de seks
grevskaber hører). Der har
ikke før end i år været afholdt
folkeafstemninger om områdets tilhørsforhold. Måske bliver Irland en dag igen ét land,
men indtil da bruges der altså
to slag frimærker på den
grønne ø: britiske i nord og
irske i syd.
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Normalt følges denne plan til klubmøderne:
Kl. 19.00: Dørene åbnes
Kl. 19.30: Formanden orienterer og der trækkes
mødepræmie(r)
Kl. 19.40: Aftenens programpunkt
Kl. 20.15: Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige
klubaktiviteter
Kl. 21.00: Auktion (normalt ikke over 40 lot)
Kl. 21.15: Kaffe / te m. brød + lotteri
Kl. 22.15: Oprydningen påbegyndes

Møderne afholdes i MØDESALEN - Vorup Bibliotek
(indgang fra Pramvej)
Lånte bøger, kataloger m.v. skal afleveres inden
klokken 19.30. Udlevering af bøger, kataloger m.v.
sker efter klokken 21.30!
Kaffe / te med brød er gratis. Der kan købes øl og
sodavand.
Der må ikke ryges i salen, før kaffen serveres.
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