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 medlemsblad for

 Randers Filatelistklub (1999)

Godt nytår!

Et travlt frimærkeefterår og der-
med halvdelen af sæson 1998-99
er gået - og gået godt. Der har
været et utrolig højt aktivitets-
niveau: Tur til Prag, byttedag med
storauktion (der slog nye rekor-
der), Nordia i Odense, auktioner
- bl.a. i Århus hos Nellemann og
Thomsen, hvor det næsten ikke
var til at få en siddeplads og næ-
sten lige så umuligt at komme til
at bruge penge, idet priserne lå
temmelig højt - stiftelsesfest hos
AnneMarie, fællesaften med
Djursklubberne, gode foredrag og
her sidst: Juleudstillingen i
Helligåndshuset. Ja, man bliver
helt forpustet af at remse op.
Men kort kan det altså slås fast:
Frimærkeinteressen er ikke da-
lende - selvom man hele tiden hø-
rer dommedagsprofetier og kan
mærke “pustet i nakken” fra
internet og E-mail.
Nye initiativer mangler heller ikke

- i hvert fald ikke i Randers
Filatelistklub:
Samarbejdet med Djursklub-
berne resulterer i en ekstra bytte-
dag (se programmet). Vi får nu
mulighed for at lære noget mere
om opsætning (se Søren Christi-
ans indlæg), og vi skal igen på tur
- denne gang til Fyn (se omtale
inde i bladet).
Alt i alt tegner det til at blive et
travlt forår - så slap nu af i julen,
for du får nok at se til i den kom-
mende tid.
Godt frimærkeår 1999!

Hans-Henrik
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Klubbens bestyrelse
m.m.

Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230
Næstformand og
redaktør af Takken:
Hans-Henrik Sørensen
Kasserer:
Jette Bach
Markskellet 3
8900 Randers
Auktionsleder:
Bent Varming
Sekretær:
Bent Enevoldsen
Bibliotekar:
Helge Poulsen
---------------------------------
Cirkulationsleder:
Bruno Damgaard

Hvad sker der i 1998?

(BD = byttedag)

Januar:
10. BD i Hadsund (10-16)
16. BD i Frederikshavn
31. BD i RANDERS
Februar:
2. BD i Skive
6. BD i Aalborg/Nørre-
sundby (10-16.30)
7. BD i Ry (9-16.30)
28. BD i Silkeborg
Marts:
7. BD i Århus
14.. BD i Hammel
20.-21. Frimærkemesse i
Rødding
20. BD i Aalborg (9-16)
21. BD i Odder
April / maj:
30. - 2. National
frimærkeudstilling i VI-
BORG
Juli:
17. Sommertræf i Skagen
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Formanden har ordet
Midtvejsberetning
Her midtvejs i sæsonen 1998-
99 har jeg det som landmanden
efter rekordhøst: Det er næsten
umuligt at bevare pessimismen
- for det går simpelthen så for-
rygende:
-Ikke færre end 10 (ti) nye klub-
medlemmer.
-En prag(t)fuld frimærketur til
Prag.
-Stadigt stigende antal delta-
gere til klubmøderne.
-Rekordomsætning på Bytte-
dagens auktion.
-Skæppegodt foredrag om
postgangen på Christiania og
-Tilstrækkeligt antal tilmeldinger
til en ny studiegruppe.
OK, så kan vi vel godt slå be-
nene op og slappe af???

Nix, kære venner! Ovenstå-
ende viser situationen p.t., men
fortæller intet om selv den nær-
meste fremtid. Og med hele
samfundsudviklingen taget i be-
tragtning vil det ligne ren dum-
hed, hvis bestyrelsen ikke fort-
sætter med at lytte til og efter-
leve medlemmernes forvent-
ninger/ønsker til/for deres

frimærkeklub.
Men da hele tilværelsen i Ran-
ders Filatelistklub er præget af
en positiv indstilling, vil dette
ikke være noget problem for be-
styrelsen, men nærmere en for-
nøjelse.

Det, jeg ville sige, var egentlig
blot: Jeg ønsker rigtig godt nytår
til alle medlemmer af Randers
Filatelistklub og deres kære
samt fortsat fremgang for Ran-
ders Filatelistklub.

Formanden
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På Nordia udstillingen i oktober
måned var der et seminar om
forskningen indenfor de tofar-
vede frimærker fra Danmark og
Dansk Vestindien. Det var KPK,
der havde indbudt, og der var fri
adgang for alle.
Det blev et meget interessant
møde, hvor de to største forsk-
ningsgrupper fra København og
Odense var til stede. Blandt
indlægsholderne var også eks-
perterne Svend Væver, Michael
Lerche Nielsen og Carsten Jen-
sen til stede.
Mødet startede med at man ori-
enterede om status for forsknin-
gen. Det var meget spændende
at høre, hvorledes man gik frem
i praksis.
1. Bundter åbnes enkeltvis, og
alle, der hører sammen umiddel-
bart, samles. De gamle bundter
indeholder nemlig mange striber,
der er rykket fra hinanden, før de
blev placeret i bundtet.
2. Parstykker og striber placeres
vandret efter tak-ningsnøglen.
3. Man har nu fastslået, at
takningsmaskinerne KI og KII
blev anvendt i afgrænsede
anvendelsesperioder. Taknings-
maskine KI er karakteriseret ved
en lille tak nederst til venstre.
Grundlaget for undersøgelserne
er derfor to tidligere artikler af

Lasse Nielsen:
Takningsnøgler
Papir og vandmærker

4. Nummerstemplerne er næ-
sten alle anvendt frem til 1884.

I hovedgruppe 4 er der ingen
medfødte fejl fra starten, hvorfor
disse settings er meget besvær-
lige at arbejde med. Senere op-
står mange fejl ved håndtering
af klichéerne, hvorfor disse
settings er nemmere at arbejde
med.
Der er genbrug af gamle klichéer
frem til 81 serie.
Man har opdaget, at der til hver
serie blev anvendt væsentligt
flere ovaler end de 200, der nor-
malt er i brug.
Man har hidtil koncentreret sig
om rammematricerne, men fort-
sætter nu med ovalerne for at
komme videre. De førnævnte
fejlfri rammer kan placeres i kom

Sidste nyt om de tofarvede

(Fortsættes næste side...)
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bination med gamle ovaler med
mange fejl.
Grupperne planlægger i øjeblik-
ket at fremlægge tingene på
Internet, så alle her kan se, hvor
langt man er kommet med de
enkelte settings.
På mødet blev man enige om,
at publiseringen af nye opdagel-
ser skal ske hurtigst muligt -
også selv om man ikke 100%
kan beskrive settingen.
På mødet blev der udleveret en
samlet litteraturliste. Er man in-
teresseret i denne, kan man kon-
takte undertegnede.

Søren Chr. Jensen

Katmandu og Spentrup

Frimærke-præsident
Alverdens frimærkesamleres or-
ganisation, FIP, har fået ny præ-
sident. Det blev DFFs eks-for-
mand, Knud Mohr (63 år). Knud
blev valgt på kongressen i Milano
i oktober. Det er formentlig både
første og sidste gang en dansker
vælges til denne ærefulde post.
Knud Mohr har to gange gæstet
Randers Filatelistklub.

Prag-Tur den 8.-13. september 1998

Forventningens glæde har væ-
ret stor, og endelig er dagen
nået. Vi var 37 deltagere fra Ran-
ders Filatelistklub, som rejste
med Risskov Rejser. Herudover
var der et antal medrejsende, ho-
vedsagelig frimærke-
interesserede. Vi havde tjekkisk
født guide (Josef), og hans kund-
skaber fik vi sandelig brug for.
1. dag:
Afgang fra Vorup Bibliotek kl.
15,50 med en dobbelt-dækker-
bus. Formanden virkede lidt ner-
vøs, selvom alle var mødt til ti-
den  (et enkelt par var lidt for

sent på den efter hans mening).
Der var opsamling i  Århus,
Skanderborg og Kolding, hvoref-
ter vi fortsatte sydpå. Lidt over
aften gjorde vi holdt på en raste-
plads før grænsen. Nogle fattig-
måse havde selv taget madpak-
ker med. Herefter gik turen gen-
nem Nordtyskland mod



6

Hamburg/Berlin. Humøret var
højt, og der blev grinet og grinet.
Vi begyndte at tvivle på, om det
blev muligt at sove i bussen med
Maike og Birgit ombord. Nå, ca.
kl. 23 var det tid til sovebus, og
det klarede chaufføren og Josef
kvikt, medens vi andre børstede
tænder. Jeg havde ikke prøvet
dette før og må indrømme, at det
gav klaustrofobi, da alle stod i
midtergangen for at finde plad-
ser i den 2 etagers rullende so-
vesal. Der blev dog hurtigt ro, for
selv Maike og Birgit var gassen
gået af. I Nordtyskland lå bussen
roligt på vejen, men længere
nede begyndte rystelserne, og
det ville have været rart med et
par sugekopper for 1. sals-
soverne. Der skete ikke meget
undervejs, men jeg husker dog
lysene i Dresden og senere pas-
sagen over grænsen til Tjekkiet.
Da det lysnede, gjorde vi så holdt
for morgentoilette, og det på et
pænt sted, hvis indehaver var
dansker. Morgenmaden var o.k.,
og vi kørte så det sidste stykke
ind til Prag, gennem
Teresienstadt, som gør et uud-
sletteligt indtryk med Jøde-
stjernen og de mange kors.
2. dag:
Vi nåede selve Prag først på for-
middagen, og så var det tid for
indkvartering. Her blev vi glæde-
ligt overrasket over, at vi allerede
kunne komme ind på hotellerne
kl. 11,00 (vi var stillet i udsigt, at

det tidligst blev kl. 15,00). Før-
ste stop var Hotel SANDRA, hvor
alle „medløber-ne“ skulle ind-
kvarteres, og her kom den før-
ste forhindring. Josef måtte for-
handle længe, før tingene faldt
på plads. Efter ca. 1 time kørte
vi så videre til Hotel BUSINESS.
Her gik det nogenlunde hurtigt
med indkvartering. Receptionen
gjorde et tiltalende indtryk, men
resten levede ikke op til forvent-
ningerne. Køleskabene funge-
rede ikke, dørhåndtagene faldt
af, og rengøring var et ukendt be-
greb. Nå, men

pyt med det, det var jo ikke på
værelserne, vi skulle være. Vi fik
senere oplyst, at hotellerne var
bygget i 60erne til brug for frem-
medarbejdere, som byggede
Metroen. Apropos Metroen, så
gav Josef os en introduktion i bil-
letkøb og brug. Nu var vi klar til
Prag, og vi benyttede resten af
dagen til at se på byen. Vi fik en
dejlig middag på en restaurant i
centrum, og efter at maden var
nydt, var vi en tur på Karlsbroen,
der i den lune aften (23 grader)
var et hit. Broen er virkelig en
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perle, og byen er skøn.
3. dag:
Mændene besøgte frimær-
keudstillingen PRAGA 98, og der
var meget at se på. En virkelig
flot udstilling med meget vari-
erede plancher. Det, som trak
mest, var dog frimærke-
markedet, som fandt sted i loka-
ler tæt ved udstillingsbygningen.
Her var der frimærker, et udbud,
som jeg ikke har set magen til.
Der var handlere og krejlere fra
hele Tjekkiet, og det halve af
Danmark m.fl. var interesserede
købere. Der var arrangeret et
utal af busture til Prag i perioden.
Frimærker fra alverdens lande
kunne købes for en slik, og der
var blandt andet meget Skandi-
navien. Carsten Laursen købte
klassisk Danmark for langt un-
der 10% af katalogværdien. Vi
andre fik et billigt supplement til
vore foretrukne lande, og Knud
Erik fra Rougsø fandt virkelige
godbidder til sin Sudeter-land-
samling. Jo, det var et eldorado.
Vi besøgte tillige et par frimær-
kehandlere i nabolaget. Der var
priserne også o.k. Metroen blev
flittigt benyttet. De lange metro-
trapper kunne godt give et sug i
maven. Pigerne benyttede lejlig-
heden til at gå i butikker uden
dog at købe for formuer. Jeg var
så uheldig at få stjålet min teg-
nebog med personlige papirer og
kontanter op af en tilknappet
baglomme. Det var

for dumt. Vi var blevet advaret,
og der var da også flere forsøg
mod rejsedeltagerne. Om afte-
nen var der sejltur på Moldau. En
skøn tur med et dejligt ta’-selv
bord. Det var spændende at blive
lodset igennem sluserne, som
regulerer vandstanden i Moldau.
Da det stadig var en dejlig lun
aften, tog vi lige en ekstra tur
over Karlsbroen (den har sjæl),
og så Metroen hjem inden kl. 24.
4. dag:
Tur til Karlstejn-Borgen, ca. 30
km fra Prag. Vi blev transporte-
ret i en tjekkisk bus, da vor egen
var kørt til Danmark med et
strandet selskab. Det viste sig at
være en fordel, for den tjekkiske
chauffør kørte ad små veje gen-
nem et meget smukt landskab.
Et sted på en smal bjergvej var
der sket et uheld foran os, og
vejen var spærret. Vi gik en tur
forbi uheldsstedet og fandt en
lille landsby med en Bistro. En
liter fadøl kostede her Dkr. 2,50,
så stedet blev hurtigt populært.
Vi nåede frem til borgen, og den
var utrolig flot med mange kunst
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skatte. Guiden fortalte, at sven-
skerne under Trediveårskrigen
havde indtaget en del af borgen.
Der blev spist billige måltider,
f.eks. Wiener Schnitzel med drik-
kevarer for 2 personer = Dkr.
55,00. Borgen er et turistmål, og
derfor er vejen derop spækket
med boder, også her blev der
gjort indkøb før hjemturen til
Prag. Indtil nu havde vejret væ-
ret godt, men nu blev det koldere.
Vi havde dog man-ge gode timer
på de små listige steder på plad-
sen ved TYN-kirken, hvor Tycho
Brahe ligger begravet.
5. dag:
Nu var det så sidste dag i Prag
(troede vi), og den skulle udnyt-
tes bedst muligt. Nogle af da-
merne tog på et stort marked
med hundredevis af boder. De
fleste af mændene kunne ikke dy
sig, og besøgte igen det lok-
kende frimærkemarked, hvor der
blev gjort nye, gode handler. Der
var også lidt mere seriøse, som
besøgte HRAD-CANY-Borgen
på den anden side af Moldau.
Her beså man bl.a. arbejder-
boligerne med døråbninger, som
var under „Lau“-målet, så både
Ole og Ulla måtte dukke sig for
at komme ind. Også det jødiske
kvarter med kirkegården var
værd at se. Nu regnede det me-
get, og der blev købt paraplyer.
Nogle nåede dog at få en tur i
hestevogn gennem det gamle
Prag.

Arkitekturen her er en stor ople-
velse. Kl. 19 var vi klar til hjemtu-
ren, og vi kom  afsted, men efter
ca. 20 minutters kørsel mærkede
vi, at bussen ikke trak for godt, og
vi hørte chaufføren bande. Han
vendte bussen, og vi slæbte os til-
bage til Prag. Nu fik Josef brug
for sit tjekkiske. Der var ikke plads
på vort eget hotel, men efter me-
gen parlamenteren og betaling af
mange DM, blev vi indkvarteret på
SANDRA. Der blev hidkaldt 2 bus-
ser fra Danmark. Det gav natur-
ligvis visse problemer for en del
af deltagerne, at de blev forsinket,
der var små mislyde, og forman-
den fik sved på panden, men alle
genvandt dog det gode humør.
6. dag:
Vi skulle have været i Randers ca.
kl. 11, men i stedet kørte vi efter
morgenmad fra Prag ca. kl. 10.
Vor egen bus havde gennemgået
en mindre reparation, og vi kørte
derfor i dobbeltdækkeren med 2
ekstra busser i hælene. Nu blev
problemet med sovebus siddende
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eller liggende løst af sig selv, og
vi fik en ekstra oplevelse ud af
hjemturen i dagslys. Vi så igen
Teresien-stadt, og særlig turen
gennem Dresdens bymidte var
imponerende, især når man tæn-
ker på, at byen i 1945 blev totalt
smadret af de allierede. Selve
motorvejen er lidt kedelig, men
det gav dog et afbræk, at vi fik
en fartbøde på 500 koruna i
Tjekkiet, og at vi så en del „lette
damer“

fra sig, men det viste sig at være
billetkontrollen. En af dagene var
vi i Prags centrum ved at blive
filmstjerner, da der blev optaget
scener med et bryllup. Nogle på-
stod, at de havde set Vlaclav
Havels limousine med

(Vlaclav Havel)

 escorte. Erik Sørensen og hans
ledsagere var utroligt gode til at
finde spisesteder, og de besøgte
vist alle i Prag. Vi kunne tydeligt
se forskel på standarden i
Tjekkiet og i det tidligere DDR.
Allerede nu er bygningerne i
Tyskland betydeligt mere vel-
holdte. På hjemvejen fortalte
chaufføren om den røde, jernhol-
dige jord i DDR. Han hævdede,
at man sendte får på græs der,
og at man så strikkede jerntæp-
pet af ulden.

Det blev en uforglemmelig tur, og
det vil efter min mening være
dejligt, hvis klubben vil gentage
successen ved kommende
udenlandske udstillinger.

Bent E.

ved grænsen. Vi gjorde et par
ophold undervejs, og et sted i
Nordtyskland skiftede vi over i de
2 følgebussser. Den ene fyldtes
med Randers-filatelister. Efter at
have sat folk af i Hadsten var vi
hjemme i Randers ved halv-to-
tiden. Godt trætte, men med hu-
møret intakt.

Små hændelser:
Metroen er Prags nerve og let at
bruge, men som nævnt kan man
let blive bestjålet i myldretiden.
Da der var en person, som plud-
selig rykkede Søren Chr. i ar-
men, var det lige før, han slog
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Kursus i opsætning af frimærkesamling
Tilmeldingen til ovennævnte kursus er nu afsluttet, og der var i alt 12
personer, der meldte sig. Hvis der nu er nogen, der fortryder, at de
ikke har meldt sig til, kan det ske til formanden eller undertegnede,
men kun hvis du reagerer øjeblikkeligt efter, at du har fået Takken i
postkassen.

Programmet til kurset er (ret til ændringer forbeholdes):
Tirsdag den 19.01.1999
Typer af samlinger - forberedelser - indsigt - valg af papir -
opsætningsregler 1 - klipning og skæring - montering af underlag
Tirsdag den 02.02.1999
Status på samlinger - opsætning - præsentation af samling -
opsætningsregler 2 - opmåling - planlægning -
Tirsdag den 02.03.1999
Status på samlinger - opsætning 2 - gennemgang af eksist. samlin-
ger - planlægning - opsætning med EDB
Tirsdag den 16.03.1999
Status på samlinger - montering af egen samling - tekstning
Tirsdag den 13.04.1999
Status på samlinger - montering af egen samling - de uskrevne reg-
ler - praktisk omkring at udstille
Tirsdag den 27.04.1999
Status på samlinger - montering af egen samling - udstilling-hvor-
dan? - bedømmelse af samlinger -
Søndag den 01.05.1999
Tur til National Frimærkeudstilling i Viborg - formiddag gennemgang
af 2-3 udvalgte samlinger - egen bedømmelse - dommernes be-
dømmelse - eftermiddag fri - evaluering

Søren Chr.

SØGES
Danske returbreve. Undertegnede eftersøger danske
retur-breve i ca. C5 format 1851-1960. Det skal med
håndskrift eller stempel fremgå på brevet, at det er
Returbrev.

Søren Chr. Jensen
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Program - forår 1999
12. januar:
Godt nytår med "Quiz"

Så skal vi endelig igang igen -
efter en la-a-ng pause.

Tidligere begyndte vi kalender-
året med bankospil, men da vi
også havde dette med på jule-
afslutningen, og da flere har gi-
vet udtryk for, at bankospillet 2
klubmøder i træk bare er for
meget, gør vi hermed nytårs-
banko til fortid.

I stedet arrangerer vi så en
"NYTÅRS-QUIZ?" (eller "prøv
din viden"), der bliver ekstra
spændende, da spørgsmålene
vil blive lavet af et „nyt“ ansigt
på jobbet: Hans-Henrik Søren-
sen.

Dette skyldes på ingensomhelst
måde utilfredshed med René,
som vi håber stadig vil hjælpe
os, men udelukkende ønsket
om at prøve noget nyt.
Noget vil dog være uforandret =
DE FLOTTE PRÆMIER

Og i aften er det selvfølgelig ikke
bare tilladt, men nærmest ønske-
ligt, hvis nogen vil prale af/vise
sine frimærke-julegaver.
Husk lige, at det er i aften, du
skal aflevere materialeliste
vedr. auktionen den 31. januar!

26. januar:
Almindeligt byttemøde

Tidligere var det en overskrift,
der gav rynker på både panden
og næsen, men i dag ved Ran-
ders Filatelistklubs medlem-
mer, at „almindeligt“ dækker
over et ualmindeligt hyggeligt
klubmøde, hvor man kan kon-
statere, at der sørme også
samles på frimærker ved de
andre borde i lokalet. I aften er
man nemlig så heldig at blive
„tvunget“ i armene og
firmærkerne hos andre klub-
medlemmer end dem, man el-
lers altid sætter sig sammen
med.

Og hvis du ellers skulle have
betænkligheder, så husk på el-
ler trøst dig med, at „ude godt -
hjemme bedst“ - for allerede til
næste klubmøde er du jo
„hjemme“ igen (hvis du da vil?!).

9. februar:
Motivsamling - hvorfor /
hvordan?

Alle har nok mange gange over-
vejet at starte en motivsamling,
men hvad er det blevet til? Ja,
jeg ved det godt: Ingenting.
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Efter i aften kan det være, at der
vil komme handling ud af de
smukke tanker/ideer, for Wil-
liam Kriegbaum - vor "gamle"
ven fra Hornslet - vil nemlig
både fortælle og vise, hvorfor
man kommer på slige tanker og
-især- hvordan man omsætter
den i praksis = en samling.
William har tidligere holdt ud-
mærkede foredrag for os, og
det i aften skulle efter sigende
have mindst samme klasse.

23. februar:
Hvorfor nu lige det?

Her mødes godt 50 frimærke-
samlere hveranden tirsdag, og
hver enkelt ved da godt, at de
andre også samler på frimær-
ker og endda, hvilke lande/om-
råder nogen af dem „gør i“ -
men hvordan de gør, og hvor-
dan deres samlinger ser ud,
aner de ikke en pind om!

Det vil vi gøre noget ved.

Vor tidligere formand, A. Krogh
Jensen, har i mange år samlet
på.. ? Joh, det er vist nok moti-
ver - jeg har hørt noget om
blomster, nøgne damer, male-
rier, legetøj og ...

I aften vil Krogh Jensen løfte lidt
af sløret og give os en fornem-
melse af sin fremgangsmåde
ved valg af motiv og opbygning

af en samling herover.
Emnet for Krogh Jensens fore-
drag falder i tråd med William
Kriegbaums på forrige klub-
møde, men det gør vist ingen
skade at få en ekstra omgang
inspiration til at få fundet/truk-
ket frimærkerne frem af
gemmerne - og så vil begge
foredrag jo være "rent guf" for
vor nye studiegruppe.

9. marts:
Udkast til frimærker

Når vi ser et frimærke, fra-
stødes eller tiltrækkes vi af det
fx p.g.a. selve motivet, dets
farve, udformning eller stør-
relse.
Kort kan siges, at det udgivne
frimærke næppe nogensinde
svarer til den første idé eller det
første udkast, men hvorfor har
man så ikke valgt et af de an-
dre udkast, for det må da have
været bedre?
Se, det aner vi jo ret beset intet
om, men i aften kan vi få syn
for sagen og måske lidt forstå-
else for, hvorfor resultatet er
blevet, som tilfældet er.
Bruno Nørdam vil nemlig vise
dias og fortælle os om hidtil
ikke-offentliggjorte udkast til for-
skellige danske frimærker.
Det Iyder egentlig ret så spæn-
dende.
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23. marts:
Foredrag m/ auktion - eller
omvendt

Ja, som du kan se, er jeg alle-
rede lidt euforisk ved tanken
om, at „vor“ mand hos
Nellemann & Thomsen, Torben
Ringtved, i aften vil afholde sin
traditionelle seance bestående
af dels en orientering om tilstan-
den i den filatelistiske verden og
dels en auktion (50 lots) over
nogle af sine frimærke-lække-
rier
Det bliver garanteret rent guf -
og som sædvanligt vil der være
præmie til den, som er bedst til
at gætte omsætningens stør-
relse.  (“Gættesedlen” skal selv-
følgelig afleveres inden selve
auktionen påbegyndes).
Ret beset burde denne aften
have en større foromtale, men
da jeg ved, hvor glade man har
været for Torbens tidligere be-
søg, er dette nok til at tænde
forventningens klare lys!

30. marts:
Tur til Nordfrim (se omtale se-
nere)
6. april:

Almindeligt byttemøde
Kald det bare mangel på fan-
tasi, at vi har 2 af denne slags
møder i foråret, men det skyl-
des nu praktiske problemer.
Generalforsamlingen plejer at
være næstsidste klubmøde i
sæsonen, men p.g.a.
datoernes placering kan dette i
år først finde sted på sæsonens
sidste klubmøde.
Derfor såmænd - og det gør vel
heller ikke noget?
Vi får da muligheden for at tage
endnu en omgang med “nye”
klubkammerater og måske
kigge lidt tilbage på sæsonen
som sådan.
Men dette klubmøde skulle jo
have været selve den festlige
afslutning på sæsonen, så må-
ske kan vi finde på ét eller an-
det “sært”. Jeg lover ikke noget,
men hvis du har en idé, så hvisk
den til os.
Klubauktion og kaffebord er vel
egentlig også festligt nok!?
- Nå, ikke!!!
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11. april: Byttedag - se overfor! (side 15)!!!

20. april:
Generalforsamling

Vi skal i aften gøre status, så vi går videre ad den vej, du bestem-
mer.

Ifølge klubbens vedtægter er generalforsamlingens dagsorden føl-
gende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
4. Beretning og regnskab fra juniorafdelingen
5. Beretning fra dubletlederen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand for 1 år
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Valg af 2 suppleanter for 1 år
10. Valg af 2 revisorer for 1 år
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Valg af repræsentanter til filatelistdagen
13. Forslag fra bestyrelsen
14. Forslag fra medlemmerne
15. Eventuelt

Det bemærkes, at forslag til generalforsamlingen fra med-
lemmerne skal indgives til formanden senest 8 dage før ge-
neralforsamlingen.

Vedlagt “Takken” denne gang en
lille julehilsen (= et mindeark fra

1983) fra Frimærkelauget i Sankt
Georgs Gilderne!
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Randjurs 99
Jeg håber, du kan lide overskriften, og at den virker tiltrækkende,
for det er navnet på det første “åbne” arrangement i samarbejdet
mellem Randes Filatelistklub og Djurslandsklubberne og dækker
over

Byttedag i Fritidscentret
søndag den 11. april kl. 10-16

Det bliver så sæsonens 3. byttedag i Fritidscentret - og måske er
det for meget af det gode? På den anden side er det da en udmær-
ket “afslutning“ på sæsonen at kunne få solgt/købt/byttet, så man
har enten fået ryddet op til eller fået noget at arbejde med i den
„triste” sommertid.
Selve arrangementet adskiller sig på flere punkter fra vore egne
byttedage. Således bliver „kun“ den store sal brugt, men pladsfor-
holdene bliver i realiteten uændrede, da der ikke bliver nogen auk-
tion.
Samtidig betyder dette, at der bliver bedre både muligheder og
ikke mindst tid til det primære, nemlig at bytte - og jeg kan oplyse,
at alene “jungletrommen“ allerede har medført udlejning af flere
bytteborde.
Og naturligvis håber og tror de involverede frimærkeklubber (Ebel-
toft, Grenaa, Hornslet, Randers og Rougsø) at rigtig mange med-
lemmer  fra alle disse klubber vil besøge byttedagen, så man får
opfyldt formålet med klubsamarbejdet: Byttekontakt mellem med-
lemmerne på tværs af klubberne.
Men også for din egen skyld: Mød op!

Søger De: Mønter eller: Frimærker
Kataloger Frimærketilbehør
Møntalbum Porcelænsfigurer
Møntskabe Platter

Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
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Nordfrim
For “længe siden” var ét af flere
højdepunkter besøg hos fri-
mærkefirmaet Lindner i Ham-
mel, men efter store ændringer i
firmaet, blev det en saga blot.
Til gengæld har vi nu mulighed
for at opleve noget mindst lige
så tiltrækkende - nemlig et be-
søg hos Nordfrim i Otterup.
Nordfrim er vist kendt af de fle-
ste frimærkesamlere i hele ver-
den.
Man fik et glimrende indtryk af
virksomheden gennem DFTs ar-
tikel for nylig. Her blev indeha-
veren, Erling Daugaard, som
også er formand for Danmarks
Frimærkehandlerforening, inter-
viewet.
Nordfrim er hovedagent i Dan-
mark for adskillige lande såsom
Tyskland, England, Kina, Austra-
lien, USA - ligesom man er med-
ejer af det franske frimærke-
katalog Yvert. Omsætningen er
utrolig stor.
Alt dette får vi nu lov til at bese
nærmere tirsdag den 30.
marts. Jeg skal gøre opmærk-
som på, at der ikke vil kunne kø-
bes ind hos Nordfrim (af hensyn
til virksomhedens forhandlere).
Otterup, Fyn ligger jo ikke lige
om hjørnet, så turen vil foregå
med bus og koster 50 kr. pr.
næse.
Det er Nordfrims Vivi Larsen og

en kollega, der står for arrange-
mentet, og hun oplyser, at besø-
get vil vare 1½-2 timer, og vi har
aftalt, at vi ankommer til Nordfrim
kl. 19, og at der maximalt må
være 30 deltagere.
Det betyder, at bussen vil afgå
fra Mødesalen kl. 17.00 og, at vi
vil være tilbage igen senest kl.
23.
Altså: Klubtur til Nordfrim, Otte-
rup, Fyn tirsdag den 30. marts
med afgang fra mødesalen kl.
17.00. Pris for deltagelse: 50 kr.
og tilmelding senest på klub-
mødet den 9. marts.
(Ved mere end 30 tilmeldinger
skal vi prøve at finde en ekstra
dato - og på grund af det be-
grænsede deltagerantal (max.
30), foregår tilmeldingen efter
“først til mølle”-princippet.)

Formanden
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Byttedag i Randers

De seneste sæsoner har vi afholdt byttedag både ef-
terår og forår, og da det er gået godt, fortsætter vi selv-
følgelig hermed.
Dog bliver forårets byttedag dennegang lidt tidligere end
sædvanligt (af den simple grund, at Fritidscentret er ud-
lejet samtlige søndage i februar).
Så derfor:

Byttedag i Fritidscentret, Vestergade 15
søndag den 31. januar kl. 10-16

Dette fremrykkede tidspunkt betyder så, at du skal til-
melde dit materiale til storauktionen senest på klub-
mødet den 12. januar. Auktionslisten vil så være klar
på klubmødet den 26. januar.
Det er jo forøvrigt en kendsgerning, at når storauktionen
begynder, er byttedagen ret beset slut for handlerne el-
ler dem, der har lejet borde. Af hensyn til disse har vi
besluttet først at begynde storauktionen kl. 15.00, men
du skal stadigvæk aflevere dit materiale senest kl. 12.00
i Fritidscentret. Eftersynet vil starte kl. 13.30.
Hvor er det skønt ikke længere at behøve at true / trygle
medlemmerne om at komme til vor egne byttedage - de
seneste af slagsen har nemlig vist et stigende antal del-
tagere fra RF. - og det må jo siges at være både godt og
fornuftigt!

Formanden
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Program /Djurslandsklubberne forår 1999
Du er som medlem af Randers Filatelistklub velkommen til - gratis - at

deltage i følgende møder (se steder og tider efter programoversigten):

Januar

6. Grenå: Hvad samler du også på? (medlemmerne møder med postkort,

julekort osv.)

6. Rougsø: Første møde

14. Hornslet: Skrammelauktion

14. Ebeltoft: Sæsonstart - amerikansk lotteri m.m.

20. Grenå: Generalforsamling

27. Rougsø: 1864-udgave: krone, scepter, sværd

28. Hornslet: John fortæller om engelske dronninger

28. Ebeltoft: Flemming Roesen: De 2-farvede og våbentypen

Februar

3. Grenå: skrammelauktion (alle lot starter ved 0 kr.)

11. Hornslet: Mogens Poulsen om Tjekkoslovakiet

11. Ebeltoft: John Sørensen: Slesvig

17. Rougsø: Generalforsamling

17. Grenå: Foredrag om stempelmærker (Olaf Pedersen)

25. Hornslet: John viser sin samling og fortæller om Slesvig

25. Ebeltoft: Restauktion over klubbens materiale

Marts

3. Grenå: Foredrag om Grenå-Gjerrild-Ryomgårdbanen (Bent Johansen)

10. Rougsø: Hvordan kommer jeg videre med samleriet?

11. Hornslet: Motiv ved Leif W. Rasmussen

11. Ebeltoft: Hans Jørn Laursen: De nye grønlandsprovisorier

17. Grenå: Auktion (bedre materiale)

25. Hornslet: Frands retter fejlen og fortæller om Fr. IX

25. Ebeltoft: Skrammelauktion (opråbspris: 0 kr.)

31. Grenå: Hvordan sætter jeg min samling op (John Sørensen)

31. Rougsø: Avisportomærker fra Danmark
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April

8. Hornslet: U. Munck-Andersen fortæller om anbefalede breve før 1903

8. Ebeltoft: Brevaften (alle medbringer 10 gode breve fra mindst 3

lande)

14. Grenå: Foredrag om tysk feltpost (Rudolf Krings)

21. Rougsø: Ryd op og tag med til glæde for andre!

22. Hornslet: Storauktion for alle medlemmer af de 5 samvirkende

klubber

22. Ebeltoft: Generalforsamling

28. Grenå: Overraskelse (Olaf Pedersen)

Maj

6. Hornslet: Afslutning på foråret

Steder og tider:

Ebeltoft: Bakkegården, Nørreport 18, Ebeltoft kl. 19.30 (19.00).

Grenå: Plejehjemmet, Fuglsanggården, Grenå kl. 19.00.

Hornslet: Koefoeds, Rosenholmvej 55, Hornslet kl. 19.30 (18.45).

Rougsø: Ørsted Bibliotek, Ørsted kl. 19.30

(Tal i paranteser angiver, hvornår dørene åbnes)
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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!

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


