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Hammel

5. februar
Byttedag i Ry
11. februar
Byttedag i Nørresundby
Løvvangshallen
19. februar
Byttedag i Randers
26. februar
Byttedag i Silkeborg
12. marts
Byttedag i Struer
19. marts
Byttedag i Aalborg
6. maj
Byttedag i Hobro
15. oktober
Byttedag i Randers
Vi henviser i øvrigt til DFT
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Formanden har ordet:

Min kone og jer var sammen med et andet par til Frimærker
i Forum, og alles første tanke , da vi trådte ind i bygningen,
var „Plejer her ikke at være meget mere?“. Ja, det lignede
egentlig „bare“ vor egen BYTTEDAG i forstørret udgave.
Således kostede en stand det samme i tusinder kroner som
det koster i kroner hos os. Og dog virkede handlerne lige så
tilfredse som vore!Jeg har også i efteråret set et par klubaftener hos den største frimærkeklub i Århus. Deltagerantallet
er næsten det samme som hos os, men der er næsten intet
materiale på bordene, og det væsentlige – eller eneste af
interesse – for deltagerne var tilsyneladende aftenens
auktion, for da den var forbi, forlod flertallet mødet.Begge
arrangementer bragte naturligvis tankerne til vor egen klub,
og som det bedste ved enhver Københavner-tur er hjemkomsten, var det også dejligt at sammenligne det hjemlige med
ovenstående. Det iøjnefaldende er, at man både i København
og Århus syntes at mangle det sociale i samværet, hvilket
heldigvis er udbredt og tydeligt hos os, hvilket blev bekræftet et par dage efter under stiftelsesfesten, der som sædvanlig var en megahyggelig aften, men at vi også „passer“ det
filatelistiske fremgik med al tydelighed af den Nationale
udstilling i Vejle. Hvor medlemmer af vor klub hentede 4
flotte bedømmmelser, 1 sølv, 1 vermeil og 2 guld samt en
ærespræmie.
Det lyder måske navlebeskuende, men kendsgerningerne er,
at det kører rigtigt godt i klubben. Således kan vi på trods af
et frafald af 3-4 medlemmer pga. alder/svagelighed modsat
de fleste klubber bevare et uændret medlemstal. Randers
Filatelistklub er nu blevet 88 år ung (gammel), og må siges
at være „still going strong“, så hermed ønsker jeg alle
klubbens medlemmer og deres kære et godt og
lykkebringende år 2006.
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NORDFRIM
For adskillige år siden arrangerede vi en aftentur
pr. bus til NORDFRIM, Otterup, Fyn – og det er 100%
sikkert, at alle deltagerne i denne tur fortsat tænker
tilbage på turen med undren og forbløffelse, ligeså
de får julelys i øjnene, når turen omtales, for aldrig
før eller siden har nogen af os set så mange
frimærker i så flotte omgivelser.Nu gentager vi
succesen TIRSDAG den 14. Februar med afgang
fra mødesalen kl. 17 og hjemkomst ca. kl. 24.00.
Og prisen for at deltage i denne „oplevelse for livet“
er egentlig også utrolig, menlig kr. 75,00
Men… For at sikre det bedst mulige udbytte af
besøget hos Nordens største frimærkehandel ønsker
Nordfrim, at deltagerantallet er MAX 30 Personer,
så det er indlysende, at det gælder om at være
„hurtigst på aftrækkeren“, for vi må bruge princippet
i „først-til mølle“.
Tilmelding kan ske enten telefonisk til formanden
(86 46 72 30) eller du kan stille dig i kø på
førstkommende klubmøde.
(Vi vil dog holde en lille dør åben for dem, der IKKE
når at melde sig blandt de første 30, ved at prøve at
arrangere et ekstra NORDFRIM-besøg, såfremt
antallet af „forbigåede“ er tilstrækkeligt stort.)
BEMÆRK AT DET ER EN ULIGE UGE!!!
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Program for forårssæsonen 2006:
10 januar 2006:
Vi vil denne aften starte med at sige „Godaw igen“ og ønske
hinanden Godt Nytår. Herefter vil vi hellige og bytteriet og
det sociale samvær. Medbring alle noget spændende nyt,
således at vi har frimærker fremme på alle borde. Det kan give
inspirationer til at prøve de nye samleområder, hvis nogen har
en god historie at fortælle er det denne aften.
Vi kunne jo også prøve at gennemgå i de nye kataloger, hvor
prissætningen er ændret temmelig meget i forhold til tidligere.
Husk i aften er sidste frist for aflevering af lister over
eventuelt materiale til storauktionen den 19. februar. Her
har i den bedste mulighed for at fornuftigt salg.
24. januar 2006:
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi har besøg af Skt.
Georgs Gilderne, og denne tradition vil vi fortsætte, da vi føler,
at den stadig har medlemmernes interesse. Et væld af frimærker
fra henholdsvis Danmark og Hele Verden vil blive væltet ud
på bordene og man kan fylde en pose med afklip helt gratis.
Det kan da ikke blive mere spændende.
7. februar 2006:
Vi har igen formået Klubbens hele verden ekspert, Rene
Ethelberg, til at frembringe en Quiz med spørgsmål, som de
fleste vil kunne besvare (med større eller mindre held). Klubben
vil udsætte en pæn præmie til vinderen.
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14. februar 2006:
Tur til Nordfrim, omtale andet steds i bladet.
19. februar 2006:
Byttedag, omtale andet steds i bladet.
21. februar 2006:
Adskillige foredragsholdere har efterhånden demonstreret,
hvordan frimærker/breve kan fortælle/dokumentere „ting og
sager“.
I aften vil Lillian Boye-Hansen, som tidligere har glædet os,
fremlægge „En tragisk kærlighedshistorie“, der foregik eller
udspandt sig under 2. verdenskrig.
Ifølge flere, som HAR set/hørt historien, må det vist
anbefales, at man medbringer et par lommetørklæder.
7. marts 2006:
Der vil blive afholdt en storauktion over klubbens materiale.
Vi påregner ca. 200 lots. Melemmerne vil ikke kunne sælge
på auktionen, men hvis vi ikke selv har tilstrækkeligt materiale,
kan dette måske ændres.
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21. marts 2006:
Alle som hørte Søren Chr.s foredrag i 2005 vil kunne glæde
sig til fortsættelsen om den svenske botaniker Linne, som er
en af videnskabens største personligheder.
Det kan kun blive en spændende aften.
4. april 2006:
Generalforsamling, se dagsorden m.v. andet steds i bladet.
18. april 2006:
Sæsonafslutning. Vi har ikke fastlagt et programpunkt, men
vil være lydhøre for forslag fra medlemmerne og prøver selv
på at finde en god ide, som kan publiceres på en af
bytteaftenerne.
Søger De: Mønter
Kataloger
Møntalbum
Møntskabe

eller: Frimærker
Frimærketilbehør
Porcelænsfigurer
Platter

Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
4
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Den, der gemmer til natten:
De af jer, der af og til går til auktion hos fx Thomas Højland
og som har prøvet at kigge i rodekasser, har sikkert oplevet
det samme som jeg – nemlig at finde bedre frimærker, breve
osv. gemt under andre ting i kassen. Måske har du pludselig
under en helt ligegyldig serie i en indstiksbog opdaget, at her
sad et sæt Kræftmærker eller gammel luftpost? Måske har du
i en tilfældig, billig kuvert opdaget, at heri lå en Amerikaserie fra Grønland?
Det er helt tydeligt, at her har en eller „snu“ person forsøgt at
gemme dyrere ting under billigere i håb om, at ingen andre
opdager de bedre objekter og derfor undlader at byde hele
kassen op.
I foråret købte jeg en billig rodekasse ved auktionen i
frimærkeklubben (jeg tror, jeg betalte 70 kr. for den), fordi jeg
kunne se, der var en del canadiske og australske frimærker i
kassen. Jeg fik da også fuld valuta for pengene, idet der var
adskillige af frimærkerne, der var pænere stemplet, end de,
der allerede sad i mine samlinger. Der lå også nogle gamle
DDR-mærker, hvoraf ét var med forskudt overtryk (hvilket
jeg ikke havde set før) – så jeg var godt tilfreds med mit køb.
Da kassen, der i øvrigt stammede fra en Thomas Højland
auktion, var tømt, kiggede jeg for en sikkerheds skyld under
klapperne i kassens bund. Her fik jeg øje på et lille stykke
papir med kronevandmærker på. Da jeg fik det op og kunne se
forsiden, viste det sig, at det var et parstykke danske
skillingsmærker – godt nok „kun“ AFA nr. 7 – men alligevel.
Nu sidder jeg tilbage med tanken: var frimærkerne lagt der af
en „snu“ person til gennemsynet hos Højland – eller var
mærkerne kommet til at ligge der „af sig selv“??
I hvert fald sidder parstykket nu rimelig sikkert i min
indstiksbog!
Hans-Henrik
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Afsnit 3
Posthistorie eller tilbageblik..
Bogensebanen...Kertemindebanen—Brenderupbanen var alle
sammen en-mands betjente bureau-vogne,og når man som jeg
ankom om morgenen til enten Bogense eller Kerteminde var der
værelser stillet til rådighed med seng og køkken. Fra disse 2 byer
skulle jeg først kører tilbage til Odense ved 14 tiden,og undervejs
indsamle post,som skulle udsorteres groft til hovedtogene mod Jylland
og Sjælland og til Odense Transit... Altså først hen til bageren efter
morgenbrød..op på værelset..nyde kaffen..ligge et par timer,og hvad
så...At gå rundt i Bogense eller Kerteminde er såmænd hyggeligt,men
drøn trivielt i længden...så hvorfor ikke..jeg havde tit min fiskestang
med,og så ned til havnen i disse byer .Middagsmaden var reddet,
men de bedste fisk var nu dem fra Kerteminde.
Kerteminde-banens postvogn var Danmarks ældste med reoler, hvor
bundene var af armeret glas,som kunne tages ud,således
reolrummene kunne blive højere. Når jeg som sidste mand forlod
denne postvogn lagde jeg altid sække i bunden af vognen ved reolen..
De kære rangerfolk kunne nemlig finde på,at rangerer postvognen
så hårdt op om natten, at en stor del af disse glasbunde røg ud af
deres indsatser...Jeg har tit måtte starte natten med at samle bunde
op sætte dem på plads i reolen.Der var aldrig nogle gået itu..de holdt
bare..
Når jeg kørte på Kerteminde-banen følte jeg mig hensat til „ Det vilde
Vesten“ for postvognen var med udsigtsbalkon. Når jeg åbnede døren
var der en veranda,så når vejret var godt,og jeg kun manglede,at
udleverer posten..da sad jeg såmænd på bagperonen med benene
oppe på gelænderet,og nød solopgangen.
Postvognene på disse baner lå altid bagerst i togstammen.
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En eftermiddag med Bogense-banen på vej mod Odense,hvor
udsorteringen foregik i pakrummet på Lynnetten, var vi ved at nærme
os Odense.
Togbetjenten,en lille rar trindelig ældre mand, var i rummet sammen
med mig. Han havde noget besvær med at holde på vandet, og ved
indkørsel til Odense kunne han ikke holde sig længere.
Problemmet var det, at der ingen toilet var i pakrummet ,men ca. 1
km. fra Odense Station er nogle høje skrænter, så han tog
chancen...åbnede skydedøren til det fri, og holdt godt fast med venstre
hånd. Han ville lige lade vandet mens toget kørte... arme arme
mand..han havde overhovedet ikke taget sig i agt for svinget ind til
stationen.
Jeg stod bøjet ifærd med at binde sække af, da jeg så denne rare
mand forsvinde i et fuldendt sving ud af døren til fri luft og ned i
grøften ved skrænten .
Jeg for hen til døren, men kunne da allerede se,at han var ved at
rejse sig op.
Det var et syn for guder...Toget på vej til stationen,og denne lille
mand komme gående vinkende ude på sporet.. Han slog sig
overhovedet ikke, men han kunne ikke holde sig......
Med venlig hilsen
John Munck Nielsen
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En specialitet indenfor frimærkesamling:
Der er jo mange forskellige områder at samle på. Motiv- og
temasamling giver næsten uanede muligheder. Et helt specielt
område er europæiske frimærker brugt udenfor Europa.
I størstedelen af det nittende århundrede var posten i mere
tilbagestående lande gerne drevet af stormagter, som havde
specielle forretningsmæssige interesser at pleje. Ikke færre end
12 forskellige lande havde egen postkontorer i Kina ved
århundredeskiftet.
England og Frankrig havde imidlertid postkontorer og
konsulatpostindleveringssteder over hele jorden, og kuverter
fra disse steder kan kun identificeres på nummerafstempling
af almindelige engelske og franske frimærker fra denne tid.
Et britisk frimærke stemplet“A01" har således været brugt i
Kingston, Jamaica, mens stemplet „C42“ stammer fra Islay i
Peru. Det for os danske samlere mest aktuelle eksempel er
nok „C51“ ,som er brugt i Dansk Vestindien. Tilsvarende
fortæller et fransk frimærke med nummerstemplet „5080“, at
det har været anvendt på et brev fra Alexandria i Egypten.
Andre lande, som f.eks. Italien, har brugt overtrykte frimærker.
Hvis man vil studere dette nærmere, er man nødt til at skaffe
speciallitteratur fra de forskellige kolonimagter, men mon ikke
Danmarks Filatelistforbund kan hjælpe. Det kunne da være en
ide at spørge.
BE
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Meddelelse fra Auktionslederen!!!
På given anledning vil vi gerne slå fast, at der kun kan
reklameres over køb på auktionerne, hvis det drejer om lots
med 3 mærker eller derunder, eller om en komplet serie. Alle
andre lots købes som beset på eftersynet.
Hvis man ønsker at sætte materiale til salg på en mødeaften
skal det aftales med auktionslederen senest den foregående
mødeaften.
Auktionslederen vil give accept, hvis der er plads inden for de
normale 40 lots.
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4. april – Generalforsamling
Så er det atter tid til den årlige generalforsamling, og tid til at
medlemmerne tilkendegiver, hvorledes de befinder sig i
klubben. Vi er åbne for nye tiltag, så hvis I har nogle gode
ideer, vil vi gerne høre om dem så tidligt på sæsonen som
muligt, men forslag til generalforsamlingen er også meget
velkomne.
Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter foreløbig sådan
ud:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om aktiviteterne i det forløbne år.
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand for 1 år
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: I ulige
årstal vælges 3 medlemmer – i lige årstal vælges 2
medlemmer
7) Valg af 2 suppleanter for 1 år
8) Valg af 2 revisorer for 1 år
9) Valg af revisorsuppleant for 1 år
10) Valg af repræsentanter til filatelistdagen
11) Forslag fra bestyrelsen
12) Forslag fra medlemmer
13) Eventuelt
Det bemærkes, at forslag til generalforsamlingen fra
medlemmerne skal indgives skriftligt til formanden senest 8
dage før generalforsamlingen
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Byttedag
Vi har stadig megen fornøjelse og arbejde med byttedagene,
så hvorfor ikke fortsætte. Den senest afholdte i oktober 2005
var vel nok den bedste hidtil med mange besøgende og de
nødvendige handlere (krejlere):
Derfor afholder vi igen:

Byttedag
Søndag den 19. februar, kl. 10.00 til 16.00
I Fritidscentret, Vestergade.
Byttedagen vil som altid omfatte en STORAUKTION over
klubbens/medlemmernes materiale.
Auktionen starter kl. 15.00, men forinden er der mulighed for
eftersyn kl. 13.30 – 14.30, hvorfor dit materiale skal afleveres
senest kl. 12.00.
Fortegnelse over materialet skal indleveres på FØRSTE
KLUBMØDE DEN 10. JANUAR, således at auktionslisten
kan færdiggøres i god tid inden byttedagen.
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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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