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 medlemsblad for

 Randers Filatelistklub 2002/2

Efterår 2002
Velkommen tilbage efter en forhå-
bentlig god sommerferie.
Nu skal vi til at igang igen: Frem
med frimærkerne, pincetten og lup-
pen, op på mærkerne og hen i klub-
ben, hvor en ny sæson står for dø-
ren - en sæson, som byder på meget
nyt og spændende. Det er bare med at vælge ud af de mange fine
tilbud i dette efterår - og såmænd også helt ind i det nye år.
Hvis du var med til generalforsamlingen og det sidste møde før
sommerferien, ved du, at der venter et par forandringer.
Som bl.a. Søren Christian var inde på: Uden forandringer dør en
klub. Men modsat kan forandringer jo komme på flere måder, og alt
behøver jo ikke at blive ændret på én gang.
Så det meste af det, vi kender fra klubben, fortsætter naturligvis
uforandret. Der bliver helt sikkert ikke tale om en revolution. Det
ønsker vel ingen.
Kunne vi ændre tingene, så det, der var ved at blive en monoton
trummerum, blev udskiftet med noget mere progresivt, så var det
vel ikke så tosset endda.
Uden for klubben sker der også ting og sager:
Der er udstilling i Norge (som nogle af klubbens medlemmer skal
med til - i hvert fald som besøgende), der skulle i september have
været motivudstilling i Hornslet - denne udstilling ændres til en
byttedag (den 22.9.). Læs mere inde i bladet! Den 26. oktober bli-
ver der „Fokus på Frimærker“ (mere - inde i bladet).
Så glem alt om kedsomhed - der sker meget i efteråret, som kan
fyldes direkte  på „opleveren“!

Hans-Henrik



2

Klubbens bestyrelse
m.m.
Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230
Kasserer:
Jette Bach
Markskellet 3
8900 Randers
Næstformand:
Hans-Henrik Sørensen
Auktionsleder:
Bent Varming
Sekretær:
Bent Enevoldsen
Bibliotekar:
Helge Poulsen
------------------------------
Cirkulationsleder:
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Hvad sker der i 2002?

(BD = byttedag)
Søndag 8/9: BD Grenå
Søndag 22./9.:
MOTIV 2002 BD i Hornslet.*
søn. 29/9: BD i Fredericia
søn. 29/9: BD i Thisted
søn. 6/10: BD i Århus (Tilst)
10.-13./10:
Nordia 2002 i Norge
søn. 13/10:
Frimærkemarked i Holstebro
søn. 20/10: BD i Randers*
lør. 26/10:
„Fokus på Frimærker!“*
søn. 27/10:
Udstilling og byttedag i Hader-
slev

* = se nærmere omtale af
arrangementet inde i bladet!
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Formanden har ordet
På forårets sidste klubmøde vendte vi vrangen
ud på klubmøderne - og det var virkelig udbyt-
terigt at høre de mange både meninger om det
bestående og forslag til forandringer / forbed-
ringer.
For bestyrelen er konklusionen på de mange
udsagn, at klubmøderne er / skal være hygge-
lige for alle, men at de er for ensformige (ke-
delige?).
OK, det må vi så rette op på, men hvordan f.....
gør man det, når mange vil have flere foredrag,
tvungen placering lidt oftere og klubauktion
hver gang samt flere / større / mere bytteri?

Det er i hvertfald svært at give slip på et program for den enkelte
klubaften og bare lade deltagerne gøre, som de har lyst til, hvis de
skal have ovennævnte ønsker opfyldt.
Vi må derfor prøve at forandre inden for de
nuværende rammer. Fx ved at have færre og
dermed større „borde“, så man kommer „til
bords“ med flere kolleger og dermed får
større / flere byttemuligheder i stil med re-
gulær tvungen placering. Udover 5 sådanne
borde vil der være et „emnebord“, d.v.s. at
medlemmer med interesse for det pågæl-
dende land / område, der vil skifte fra gang
til gang - og i øvrigt er annonceret allerede i
dette nummer af Takken - så vil samles her.
Umiddlebart lyder det måske ikke af ret me-
get, men det vil i hvertfald give større muligheder for at komme i
kontakt med flere, ligesom det måske kan nedbryde den tilsynela-
dende nærmest uimodståelige trang til altid at sidde ved samme
bord med de samme personer, hvilket ret beset også fremmer for-
nemmelsen / opfattelsen af, at møderne er ensformige.
Og for de, der vil „fremad“ rent filatelistisk, er vi i den heldige
situation, at Sørens Christian Jensen vil køre endnu en studiegruppe
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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

- mere herom andet sted i denne udgave af Takken.
Desuden vil man kunne få opfyldt alle sine filatelistiske ønsker /
behov ved at melde sig til Den Filatelistiske Højskole, der afvikles
hver sæson med interessante / spændende / lærerige foredrag og
store byttemuligheder på alle mødedage (alle på lørdage).

Ja, sådan er situationen altså her op til
klubbens 85 års fødselsdag den 11. no-
vember 2002, hvor jeg håber, at min op-
fattelse af, at der er stigende interesse for
at deltgae med ledsager, vil blive bevist
med et rigtigt stort fremmøde.
Rigtig hjertelig velkommen til efterårs-
sæsonen i Randers Filatelistklub!

Erik Sørensen

(Formand)

85 år
1917-2002
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Program - efterår 2002
Tirsdag  den 3. september: Godaw do

Vi starter forsigtigt op efter den varme sommer.
Vi begynder med en let quiz (selvfølgelig med fine
præmier til de kvikkeste).
Aftenens emnebord*: Tyskland med områder
Torsdag den 12. september: Fællesmøde i Horn-
slet
I år er det så Hornslets Frimærkeklubs tur til at
være vært for et fællesmøde. Prøv at tage med i

år!! Mødet holdes på Rosengården. Samkørsel aftales på mødet
den 3. september.
Tirsdag den 17. september: Tvungen placering
I aften får vi besøg af medlemmer af Frimærkelauget Sct. Georgs
Gildernes (Århus). De har ønsket at være med til et „ganske al-
mindeligt“ frimærkemøde i Randers - så tag bare dubletterne med,
for i aften skal der rigtig byttes! Husk i øvrigt, at det er i aften,
det er sidste frist for tilmelding af materiale til storauktionen
den 20. oktober! (brug blanketten på midtersiderne)
Tirsdag den 1. oktober: Åben klasse samling - Færøerne
Lilian Boye Hansen (Ry) har lovet at fortælle om sin samling Færø-
erne, som er udstillet flere gange.
Aftenens emnebord*: England med områder.
I aften skal du huske at tilmelde dig - og dit barn / barnebarn til
klubmødet den 15. oktober (se dette!).
Tirsdag den 15. oktober: Almindeligt byttemøde, dog vil afte-
nens emnebord* være „BØRN OG BØRNEBØRN“. Tag dit barn /
barnebarn / niece / nevø med i aften (husk dog at tilmelde senest
den 1. oktober). Der vil være tag-selv-bord til børnene og desuden
vil der være en lille gave til de fremmødte børn. Børnene skal
være fyldt 7 år for at kunne deltage!!
Søndag den 20. oktober: Byttedag i Fritidscentret kl. 10-16
Helt som vi plejer - kun forventer vi igen i år at se rigtig mange
medlemmer møde frem. Storauktion kl. 15 (eftersyn kl. 13.30-
14.30). Tilmelding af materialer til storauktion senest den 17. sep-
tember (blanket i midten af dette nr.). Materialet afleveres d. 20.10.
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inden klokken 12.00.
Lørdag den 26. oktober: „Fokus på Frimærker“
Klubberne på Djursland og vores klub har valgt at lave et fremstød
for vores hobby netop denne dag. Hvad der helt præcis kommer til
at ske, offentliggøres senere i klubben. Planerne er endnu ikke fær-
dige - men vi får sikkert brug for en del frivillige hjælpere!
Tirsdag d. 29. okt.: Medlemmerne fortæller / rodekasseauktion

I sidste sæson forsøgte vi - i øvrigt med stor
succes - at få nogle af medlemmerne til at
fortælle (ganske kort behøver ikke at tage
mere end 10 minutter) om ét eller andet fila-
telistisk / frimærkevedrørende / posthistorisk
--- eller??
Ja, DU bestemmer helt selv, hvad du vil be-
rette om. Sidst hørte vi lidt om, hvad der fik
Hugo til at samle Norge - og om hvordan en
uærlig mand blev ærlig. Vi lyttede til Kjel,
der fortalte om sine Randers-postkort, og vi

hørte om Leifs motivsamling (hurtigtkørende biler). Det var en
meget fornøjelig og interessant aften, der gav os mange gode op-
lysninger. Vi håber, at flere melder sig til at fortælle, så vi måske
ligefrem kan gøre det til en tradition med en årlig/halvårlig „med-
lemmerne fortæller“-aften her i klubben. Kom ud af busken. ALLE
har med garanti ét eller andet i „ærmet“, der er værd at lytte til.
Husk at melde dig til hos formanden senest på klubmødet den 15.
oktober!
Aftenen emnebord*: Norge og Sverige
Aftenens auktion bliver en
rodekasseauktion (højst én kasse
pr. medlem). NB ALLE opråb be-
gynder i aften på 50 kr. Vi har alles-
ammen en masse frimærke-
materialer til at ligge. Noget af det,
får vi alligevel aldrig tid til at se på
- i aften har vi chancen til at over-
lade fornøjelsen til andre, der må-
ske netop lige i din rodekasse kan
finde netop det stempel eller den
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variant, de har været på udkig efter i de sidste 50 år!
Husk i øvrigt, at det i aften er sidste frist for tilmelding - og beta-
ling - til stiftelsesfesten den 12. november. (Blanket på midtersi-
derne!)

Tirsdag den 12. november: Stiftelsesfest
„Hos Anne Marie“
Hip, hip hurra klubben kan den 11. novem-
ber fejre 85 års fødselsdag. ALLE medlem-
mer + „påhæng“ opfordres hermed til at del-
tage i den traditionelle fællesspisning (gule
ærter eller bøf med bløde løg) „Hos Anne
Marie“ Messingvej. Priser: 40 kr. for med-
lemmer og 130 kr. for gæster (NB der er kun

plads til 100 - så hurtig tilmelding tilrådes). Aftenen slutter med
kaffe, auktion og lotteri.
Tirsdag den 26. november: 2-tur til Svendborg
Søren Christian har lovet denne aften at vise de 2 eksponater, som
han agter at udstille på frimærkeudstillingen „Svendborg på mær-
kerne“ (national udstilling den 15.-16. marts 2003). Det drejer sig
om „Jammu and Kashmir“ og „CD-rommen „Trykbestemmelse
og pladning af de to-farvede frimærker for begyndere“. Begge
eksponater bliver vist frem, og SC vil supplere med nogle små
foredrag og flotte fotos, figurer. Desuden fortæller han om de gen-
vordigheder, eksponaterne har givet. SC vil også komme ind på
sine forhåbninger til resultatet på udstillingen.
Det bliver en lidt anderledes indfaldsvinkel end normalt - men for-
håbentligt både spændende og belærende.
Aftenens emnebord*: Oversøiske lande / områder
Husk det er i aften du skal tilmelde dig juleafslutningen!!

(Tilmeldingsblanketten findes på mid-
tersiderne).
Lørdag / søndag den 30. november /
1. december:
Juleudstilling i Helligåndshuset
Vi håber på den sædvanlige julestem-
ning og forventer naturligvis et stort ryk-
ind af folk „fra gaden“ - ligesom klub-
bens medlemmer naturligvis deltager i
stort tal.
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Tirsdag den 10. december:
Juleafslutning
Tro det eller lad vær’ - nu er der kun 2 uger til juleaften - så derfor
står den igen i år på en forhåbentlig hyggelig juleafslutning med
dejlig julestemning, banko, kaffe og kage, julesange, film og mas-
ser af godter til de små. Det er vigtigt, at du husker tilmelding

senest den 26. november! (Blan-
ket findes på midtersiderne).
Den ny sæson (2003) begynder
tirsdag den 7. januar 2003!
* Aftenens emnebord:
På det sidste møde før sommerfe-
rien blev der bl.a. ytret ønske om,
at vi skulle prøve at ændre ved
mødernes struktur og indhold (se
næste side). Bestyrelsen er natur-
ligvis indstillet på at efterkomme

medlemmernes ønsker. Derfor prøver vi her i efterårssæsonen til

Aftenens emnebord står klar...

hvert klubmøde at have et „aftenens emnebord“.
„Rammer“ vi her nogle af dine interesseområder,
opfordrer vi dig hermed kraftigt til de pågældende
aftener at medbringe byttemateriale. Bliver for-
søget en succes, fortsætter vi efter jul. ALTSÅ:
læs programmet grundigt igennem - eller se over-
sigten på denne side - og forbered dit bytte-
materiale til de aftener, hvor „DIT/DINE“ områ-
der nævnes! Når der fx står „Aftenens emnebord:
Norge og Sverige“ i ovennævnte program, bety-
der det altså, at der denne aften vil være et sær-
ligt bord, hvor der kun byttes Norge og Sverige.
Dette skulle give rig mulighed for at bytte mere på tværs af det
sædvanlige. Forhåbentlig giver det et bedre resultat for den en-
kelte!
Oversigt:
Tirsdag  den 3. september: Tyskland med områder
Tirsdag den 17. september: England med områder
Tirsdag d. 29. okt.: Norge og Sverige
Tirsdag den 26. november: Oversøiske lande / områder
Flere samleområder følger efter jul!! (ønsker modtages gerne)

Hans-Henrik
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Det sidst-afholdte møde i sæson 2002/1...
Det var et meget spændende møde, vi havde i klubben, hvor emnet
var (provokerende), om klubben skulle deles op i to klubber – én
for aktivitet og én for hygge.
Aldrig før har vi haft så god en diskussion om klubben og dens
aktiviteter. Alle spillede åbent ud med, hvad man hver især ønskede.
Konklusionen var, ”Det går pt. fint”, men der var også masser af
positive krav til en fortsat og ny udvikling i klubben. Der er flere,
der synes, ”de bliver glemt”.
Det var tydeligt, at man ønsker møderne op i ”et højere gear”, man
vil lære noget på alle planer, og hyggen og samværet skal til stadig-
hed være i højsædet.
Herunder en liste med udsagn fra grupperne i tilfældig prioritering
og hvor gentagelser er fjernet.

1. Yngre: Åben klasse + internet
2. Yngre medlemmer vil kræve langt flere aktiviteter (der skal

ske noget)
3. Aften med nuværende medlemmer og deres frimærke-

interesserede børn/børne-børn
4. Ældre ønsker samvær og mulighed for at supplere samlingen
5. Ældre samler lokalhistorie (postkort?)
6. Ønsker om nye studiegrupper
7. Fokusere på 1-ramme eksponater
8. Generelt masser af andre grupper (som ligner katalogsamlere)
9. Auktion er vigtig – men fremgangsmåde skal fornys – ønske

om gentagelse af rode-kasse-auktion
10. Forslag om, at alle burde samle flere landeområder
11. Der skal være mere åbenhed – man skal forsøge at mod-

virke at nogle ”isolerer” sig
12. Mere bytteri
13. Yngre kunne give nytænkning – og aldersspredning
14. Ældre har meget materiale – og megen viden
15. Bytning/mulighed for at handle/auktion
16. Udstillinger giver klubben god omtale – byttedage mere

neutrale, bør tilnærmes udstillinger
17. Man kunne måske godt acceptere telekort – man kan abso-
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lut ikke acceptere tele-kort

18. Specialsamlere og udstillere har specialviden man kan
trække på

19. Klubben skal have en hjemmeside med chat-room
20. Der skal oftere være ”tvungen placering” på klubmøderne
21. På hvert møde et bord udvalgt til ”aktuelt emne”
22. Foredrag er ”appetitvækkere”
23. Møderne er for ensformige
24. Ud af en halvsæsons 6-7 møder bør der være 2-4 foredrag

på forskellige niveau, 2-3 byttemøder (1-2 med tvungen pla-
cering)

25. Et byttemøde skal ikke bare være ”så kan I bare bytte”. Det
skal annonceres, planlægges, og man skal have navneskilte
med bytteområder på. ”Nye” byttemøder efterlyses

26. Man skal kunne lære af andre
27. Man skal kunne lære om filateli (mest på alm. niveau men

også mere avanceret)
28. Der skal gøres meget mere ud af modtagelse af nye med-

lemmer – bemærk alle de, der hurtigt er forsvundet
29. Masser af hygge skal fastholdes
30. Klubben skal bakke op om udstillere og deltagelse som gæ-

ster på udstillinger (ture)
31. De nye medlemmer kommer fra udstillingen på Helligånds-

huset primært – også hvervning på byttedage (mere annon-
cering lokalt) og ved åbent hus i klublokalet.

Listen kan betragtes som en ”ønskeliste” fra medlemmerne til be-
styrelsen. Bestyrelsen må på sin side være glade for listen, og ikke
mindst for en meget aktiv medlemsskare.

Søren Chr.
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I efteråret starter Søren Chr. en ny studiekreds ”Om at samle Dan-
mark” på de mellemliggende tirsdage (= de tirsdage, hvorpå der
ikke holdes „almindeligt“ klubmøde) i vores klublokale.
Der bliver afholdt 7 studiekredsaftener med emnerne:

1. Klassiske mærker (ti. den 10. september)
2. Tofarvede – våbentype – bølgelinie – Christian X (d. 24/9)
3. Stålstik og varianter (d. 8/10)
4. Trykkemetoder (d. 22/10)
5. Posthistorie (d. 5/11)
6. Stempler (d. 19/11)
7. DVI - Slesvig – Grønland - Færøerne (d. 3/12)

Et detaljeret program vil blive fremlagt på det første klubmøde i
efteråret. Det er tanken, at studiekredsen starter den efterfølgende
tirsdag, hvis der er tilslutning nok (min. 15 deltagere). Deltagelse er
gratis med samme service som sidste studiekreds.
Overskrift: … og endnu en studiekreds
Ovennævnte studiekreds vil få et tillæg, der hedder ”Om at samle
andet end Danmark”. Denne studiekreds er planlagt til at starte i
efteråret 2003.
Der bliver afholdt 6 studiekredsaftener med emnerne:

8. Norge – Sverige – Finland
9. Tyskland – Holland - Frankrig
10. Vesteuropa i øvrigt
11. Østeuropa
12. Afrika – Asien - Australien
13. Nord- og Sydamerika – USA - Canada

Generelt vil vi beskæftige os med landesamlinger og de mulighe-
der, der ligger for specialsamlinger i de enkelte lande. Hvert områdes
”særheder” vil blive gennemgået.

Søren Chr.

Ny
studiekreds
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Djurslands Filatelistiske Højskole
Alle arrangementer afholdes på lørdage fra kl. 10-15.30.
Højskolen holder til på Mørke Skole. Bindende tilmelding
til alle kursusdage er obligatorisk. Nærmere oplysninger fås
fx hos Hans Urbak (8699 5104)
Dato ForedragsholderEmne

28/9 J.  Andreasen Om at starte en én-ramme samling
Munch Andersen Perler på snor
Birka Pedersen Europas fugle

L. Boye-Hansen Haven set fra mit vindue
5/10 Bruno Nørdam Udkast til danske frimærker

Jørgen Nielsen Færøske stempler på danske fri-
mærk.
2/11 Ole Maintz Posten på landet i 1800-tallet

Kurt Hansen Skibspost til og fra Danmark
7/12 Arne Fredens Fejø post- og lokalhistorie

Curt Hosny Danzig 1626-1945
Efter nytår:
11/1 Søren Chr. Holdninger begrænser muligheder

J. Jørgensen Mexico

1/2 Knud Tolbøl Danish post. stamps  - classic issues
Otto Kjærgaard Grindsted posthistorie

1/3 Munch Andersen Max Jøns læresamling I
Verner Nielsen KZ-lejren Theresienstadt

5/4 Per Bomholt Malaya
H. W. Rusch Sønderjylland 1864-1920

HUSK
d. 28. september er der

ÅBENT HUS!
Kom og se, hvad det hele

går ud på!!!
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Motiv 2002
De danske Motiv-
samlere skulle have af-
holdt udstillingen MO-
TIV 2002 på Hornslet
Gæstgivergård den
21.-22. september
2002.
Det skulle have været
en specialud-stilling
for motivklassen, som
var åben for medlemmer af DFF.
Desværre har der ikke tilmeldt sig et tilstrækkelig højt antal
udstillere, hvilket bevirker, at udstillingen ikke kan gennem-
føres som planlagt.
I stedet holdes der træf for motivsamlere og man gennemfører
den planlagte byttedag! Man indskrænker åbningstiden, så der
kun er åbent søndag den 22. september.

Bytteborde (á 50 kr.) kan reserveres på tlf.
8699 4372 eller 8699 4845.
Udstillingen havde af Post Danmark fået til-
delt et særstempel. Dette særstempel vil blive
benyttet (dato: 21. september).
Der er ikke langt til Hornslet, og der kan ar-
rangeres samkørsel i klubben!!
Afsæt den 22.  og mød op i Hornslet!
Motiv 2000 var en yderst positiv oplevelse,
så mon ikke også dette arrangement bliver in-
teressant og  spændende. De plejer at have
flair for gode events  i Hornslet!!

Hans-Henrik
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Cirkulationsordningen - en molbohistorie?
Der er stadig gang i klubbens dubletcirkulation. Tro det - eller la’
vær’. Der kan skrives mange ting om arbejdet med at styre dette
foretagende. Ind imellem kan det være en positiv oplevelse, men
som regel er det et slidsomt og træls arbejde.
Mange medlemmer benytter sig af tilbudet om ca. 2 gange pr. må-
ned GRATIS at få en stak udvalgshæfter af meget blandet kvalitet
ind ad døren. Der er IKKE købetvang. Den eneste betingelse for at
komme med i ordningen er såmænd, at man senest tre dage efter
modtagelsen af en udvalgssending leverer sendingen videre til den
næste på listen (er denne dubletlederen selv, må man dog gerne
vente med at aflevere til førstfølgende klubmøde). Som netop nævnt
er kvaliteten meget blandet. Det er priserne naturligvis også. Man
kan i hæfterne finde frimærker fra 25 øre pr. stk. op til... ja, jeg tror
det dyreste mærke, der har siddet i en sending var 2000 kr. (mærket
blev dog ikke solgt).
ALLE kan aflevere hæfter til cirkulation - dog skal hæfterne først
godkendes af undertegnede. Det er ikke kvalitet og priser, jeg ser

på, når et hæfte skal godkendes, men der imod om
mærkerne sidder rimeligt.
Vi var i den forløbne sæson med i et samarbejde
med Djurslandsklubberne, men dette samarbejde
er ophørt, idet man hos dubletlederen i Ebeltoft
regnede med, at jeg helt uden beregning ville køre
til Ebeltoft med hæfterne, og at jeg senere - når

hæfterne var færdigcirkuleret - hentede dem igen, hvorefter jeg skulle
bruge to timer på at gennemse dem og regne efter, om afregningen
var korrekt. Til sidst skulle jeg så oven i købet - af egen lomme -
komme et evt. manglende beløb i kassen.
Da dette gik op for mig, meddelte jeg Djurslandsklubbernes dublet-
leder, at dette samarbejde ophørte med øjeblikkelig varsel. Jeg er
nemlig ikke molbo!
Hvis DU, der læser dette, ikke er med i cirkulationsordningen, så
meld dig til snarest, så du kan få hæfter allerede fra sæsonstart!
Har du hæfter, du ønsker taget med i cirkulationen, modtages disse
også gerne.

Hans-Henrik
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Hvorfor ikke samle på Australien?

Når du nu alligevel er for nærig til at investere i de sidste 10 danske
frimærker, du stadig mangler, hvorfor så ikke begynde på et nyt
samleområde? Der er mange spændende motiver at kaste sig over,
og der er mange eksotiske lande at vælge blandt. Selv samlede jeg i
mange år Australien „med venstre hånd“ - d.v.s. jeg satte de mær-
ker, jeg faldt over, ind i en indstiksbog. På et tidspunkt lånte jeg et
katalog og fik sat mærkerne lidt i orden. Der gik somme tider lang
tid imellem jeg „gjorde noget ved det“, men så en dag købte jeg en
pæn, lille samling til ca. 700 kr. - og så var der straks lige som noget
at arbejde videre på.
Jeg fandt et godt frimærkekatalog i Australien via Internettet. Det
er i farver og kostede under 100 kr. (inkl. levering). Der gik under
to uger fra jeg bestilte kataloget, til det kom med posten - i øvrigt
flot frankeret.
I Australien begyndte man først at udgive frimærker i 1913 - det er
frimærkerne med kænguruen på landkortet (som du sikkert godt
kender). Tidligere var der udkommet frimærker fra de enkelte del-
stater, men her i 1913 kom altså de første frimærker, der var gyldige
i hele Australien. Det betyder, at der faktisk kun er ganske få rigtig
dyre frimærker. De fleste af frimærkerne fra Australien findes i ri-
gelig mængde og de er slet ikke så vanskelige at få fat i endda. Så
du kan roligt gå i gang, du vil snart opdage, at før du ved af det, har
du mindst fået samlet halvdelen af de ca. 2000 numre, der er ud-
kommet mellem 1913 og 2000. Man kan jo også vælge at starte sin
samling fx ved dronning Elisabeths tronbestigelse i 1952 eller ved
indførelsen af decimal-mønt-systemet i 1966. Mulighederne er na-
turligvis utallige.
God fornøjelse!!                                                        Hans-Henrik
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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!
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