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Den 11. november fyldte Randers Filatelistklub 90 år.

Klubben har for så vidt en lidt besværlig „alderdom“ på grund af

tidens skiften, som  medfører, at „gode gamle“ fritidsinteresser

forsvinder i mylderet af tilbud præget af teknologien. Dette har

betydet nedgang i medlemstallet for selv hæderkronede aktivite-

ter som fod- og håndbold, men også filatelien er ramt af ned-

gang.

Dog kan Randers Filatelistklub glæde sig over, at vi (næsten)

bevarer status quo i kraft af hele 4 nye medlemmer.

Selve den runde fødselsdag markeres både med stiftelsesfest og

en Jule- og jubilæumsudstilling i kulturhuset. Her d. 10. novem-

ber kan kun førstnævnte omtales.

Og det var virkelig en storartet begivenhed. Således var det den

bedste ramme for udnævnelsen af klubbens nye ÆRESMED-

LEM, som er Bent Varming. Det var tydeligt, at udnævnelsen

fandt genklang hos samtlige tilstedeværende, men bedst var dog

at konstatere Bents overraskelse - og bevægelse - herover.

Derudover kvitterede 3 stk af Visens Venner for et par lån eller

ombytninger af mødelokale med en halv times gedigen under-

holdning. Til slut fik annonceringen af den andetsteds omtalte

klubtur til Prag til september en enorm god modtagelse i form af

mere end 20 foreløbige tilmeldelser.

Vi kan med andre ord glædes over, at både nu- og nærmeste

fremtid tegner optimistisk for Randers Filatelistklub.

Det er derfor med sindsro, at jeg ønsker alle klubbens medlem-

mer og deres pårørende et rigtigt godt og lykkebringende 2008.

Formanden



Program for Forårssæsonen 2008:

15. januar.

Follow up på jule/jubilæumsudstillingen

Husk aflevering af listen over materiale til

auktionen på byttedagen.

29. januar

Sct Georgsgilderne kommer igen med Deres overflod af frimærker

vi selv kan vælge og vrage imellem.

10. februar

Byttedag i fritidscentret

12. februar

De første frimærker. Historien om one penny black, og hvad deraf

fulgte.

Vi ser på 5 spændende områder - der ikke er mere - Dansk

Vestindien, Persien, Obock, Bhopal og Tasmanien.

Meget om samleområderne, posthistorien, religionen (som vel også

er relevant i den sammenhæng), området idag og ikke mindst

frimærkerne fra for over 2 århundredskift siden.

26. februar

Specialsalg af klubbens materialer

11. marts

I aften kommer Hans Urbak og fortæller om Svensk Skibspost

(Ångbåtspost) fra 1851-1971. Urbak har trappet ned, men var så

venlig at  imødekomme vores anmodning.

Vi glæder os derfor til at byde vore gæster fra de andre Djurslands

klubber velkommen til en meget interessant aften.



25. marts

Søren Christian fortæller om Filatelisten i gamle dage, hvordan det

hele begyndte - ikke smørhullet Danmark - og alligevel?

Hvordan samlede de første pionerer frimærker? Hvilke muligheder

og hvilke hjælpemidler havde de?

Hvordan blev frimærkesamlerne philatelister?

8. april

Generalforsamling, se andet sted i bladet.

22. april

Vi runder igen af med en af de meget svære sommerquiz, vinderen

vil som sædvanlig blive belønnet med en virkelig god

frimærkegevinst.
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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

Erik Wessberg

(tlf.: 86494254)



Lidt om mulighederne for at fremskaffe de manglende

mærker til samlingen!

For ikke så mange år siden var der i en by som Århus ca. 10

frimærkehandlere. I dag er der kun Weibel tilbage. I Randers har

Ib Petersen næsten lagt frimærkerne på hylden, men kan dog vist

stadig skaffe nyhederne fra Danmark m.v.

I Århus havde mange af os fornøjelse af Auktionsfirmaet Nellemann

& Thomsen, hvor det var muligt at indkøbe materiale til absolut

fornuftige priser. Efter at de desværre måtte lukke, er der faktisk

kun et firma tilbage, hvor man sidder i salen og byder, nemlig

Thomas Højland.  Bruun Rasmussen er dog startet med Jan Helding

ved roret, men har endnu ikke fået oparbejdet et marked. Der er

en del firmaer, som har benyttet sig af skriftlige auktioner, med den

ulempe, at de fleste ikke har mulighed for at se lottene, før de

køber. Det er at købe katten i sækken (man kan dog være heldig).

Rigtig mange frimærkehandlere er nu gået over til netauktioner, og

det må siges at være at være en god erstatning for de „gamle“

frimærkeforretninger, bortset fra at det var hyggeligere at handle

direkte i forretningen. Der findes rigtig mange auktioner, og det er

ret let at få køberidentifikation, hvis man er i besiddelse af en

Computer. Her kan nævnes Thomas Højland, Valby Frimærker

og de store: Ebay og QXL, men der er mange, mange flere. Prøv

blot at søge med ordet frimærkeauktioner. Jeg har prøvet at handle

med nogle af dem, og det har været både godt og dårligt. Det er

dog i de fleste tilfælde muligt at returnere materialet, hvis man ikke

er tilfreds med kvaliteten. Der står godt nok i de fleste

auktionsbetingelser, at man kun kan reklamere over lots med 3

mærker og derunder, men mon ikke købelovens bestemmelser om

netkøb kan give ret til returnering under alle omstændigheder. I

øvrigt er det fotomateriale, der er lagt frem på de forskellige firmaers

hjemmesider i forbindelse med auktionerne, vældig godt, og det er

derfor næsten sikkert at købe smålots. Hvis man mangler dyrere

mærker og forsendelser til sin samling, er netauktionerne den bedste



langt at foretrække. Højlands nye tiltag med netauktioner over den

type materiale har jeg netop prøvet og var tilfreds.

Konklusionen på alt dette er dog, at det bliver meget kedeligere at

samle på frimærker, hvis man ikke er medlem af en klub, hvor der

kan byttes, og hvor det sociale samvær har lige så høj prioritet

som mærkerne, så lad os alle glæde os over, at vi er medlemmer,

med de muligheder det indebærer. Det ville være dejligt, hvis vi

kunne skaffe nogle nye medlemmer, så klubbens beståen er sikret.

Jeg har netop modtaget et eksemplar af Århus Filatelistklubs blad,

„Hængslet“ og det er ikke opmuntrende læsning. 3 personer har

ønsket at forlade bestyrelsen (herunder formanden) og det har

medført, at følgende 3 modeller for klubbens fremtid er til drøftelse:

1)Klubben nedlægges,

2)Mødeaktiviteten reduceres til  1-2 månedlige møder (nu 4)

eller

3)En del af møderne arrangeres af funktionsmænd, som aflaster

den kommende bestyrelses arbejde.

Uha – uha, Danmarks næst største by!!! —————Bent E.
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mulighed for at finde dem, men mærker i mellemprislaget kan bedst

findes i Dubletcirkulationen, på mødeaftnerne eller byttedagen, da

det ikke kan betale sig for auktionsfirmaerne at udbyde disse

enkeltvis eller i smålots. Hvis man vil købe sjældnere mærker, kan
prisen sagtens ligge på 30-40% af AFA, medens mærkerne i

mellemklassen kan erhverves for 20-30%, når man har lidt

tålmodighed. Er man interesseret i at købe samlinger og partier og

mere eksotiske lande, er de „rigtige“ auktioner med et godt eftersyn
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Verdensudstilling i Prag

Prag, Den Gyldne Stad ved Moldau, er byen man taber  sit hjerte til,

blot man har været der 1 gang. Byen er en sand perle med ca. 3.800

bevaringsværdige bygninger, inklusive 80 kirker, 70 paladser, 35 klostre

samt 100 historiske haver og parker. Byen har masser af museer og

22 teatre, samt mange hyggelige restauranter og cafeer med oceaner

af det berømte tjekkiske øl.

I perioden 12. - 14. september 2008 afholdes verdensudstilling for

vores kære hobby, nemlig filatelien.

I denne anledning arrangerer Randers Filatelistklub en bustur til Prag

med afrejse onsdag den 10. september 2008 tidligt om morgenen.

Første dag kører vi til Berlin, hvor første overnatning finder sted. Der

er naturligvis lejlighed til at se byens store seværdigheder. Torsdag

morgen går turen til Prag, muligvis med ophold i Dresden, hvorefter vi

er fremme sidst på eftermiddagen torsdag. Vi indkvarteres på et 4

stjernet hotel, alle værelser med bad, toilet, aircondition, TV, telefon

og minibar.

I Prag skal vi selvfølgelig til frimærkeudstilling, men der bliver også

lejlighed til at se på byen med de mange seværdiger, herunder sejltur

på Moldau. Vi har  rejseleder med på turen, ligesom vi har chauffør til

at køre for os.

Prags borg
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Forplejning på turen omfatter 5 x morgenbuffet og 5 x middag. I bussen

kan købes øl, vand m.v. Bussen er en 4 stjernet langtursbus med

ekstra god benplads, aircondition, toilet m.v.

Pris pr. deltager er afhængig af tilslutningen. Vi disponerer over en

bus med plads til 46 personer. Vi forventer ca. 40 deltagere, hvorefter

prisen er 3.109 kr. pr. deltager.

Der kan tegnes rejseforsikring til en pris af 145 kr. pr. deltager.

Afrejse fra Prag finder sted mandag den 15. september 2008 tidligt

om morgenen, nonstop Danmark med forventet ankomst sidst på

aftenen.

I løbet af foråret 2008 vil nærmere tilgå angående turen til Prag, men

klubben er naturligvis interesseret i at vide, hvor mange og hvem, der

ønsker at deltage. Tilsagn om deltagelse kan gives til formanden

Erik H. Sørensen, tlf. 86467230 eller Jannic Rasmussen, tlf.

86417770.

Randers Filatelistklub inviterer også medlemmer fra Thisted og

Djursland.

Med filatelistisk hilsen

Jannic Rasmussen



Håb for fremtiden!!!!!

Her for nogle måneder siden kom mit ældste barnebarn og

fortalte at han var begyndt at samle på frimærker,  det har nu

kostet mig en del dubletter og hjælpemidler.

Hans søstre kom og fortalte, at det ville de også, så måtte de jo

også have lidt.

Han havde fået ideen til det efter en emneuge i skolen. Hans

lærer har lovet at følge op på interessen, og hjælpe med at løse

de problemer, der vil opstå.

Denne oplevelse har betydet, at deres kusine har spurgt mig,

hvorfor de havde fået en mappe med frimærker og hun ikke

havde fået nogen - så hvad mon det kan føre til i fremtiden??

Bent E. sidder ved siden af og fortæller, at hans 2 sæt tvillinge-

børnebørn hver har fået en æske med indstiksbog, lup, pincet og

et antal frimærker. Disse æsker blev indkøbt på en byttedag for

det beskedne beløb kr. 30,00 pr stk. og det har givet dem blod

på tanden, således at de ofte beder om at få flere mærker. Han

kan varmt anbefale disse æsker , som blev købt af en handler

fra Ålborg. Motivmærker er selvfølgelig det foretrukne materiale

indtil  videre, men der er noget at bygge på.

Tænk over det og prøv selv.

Asger
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Byttedag

Traditionerne længe leve!!!

Vores byttedag er stadig til stor glæde for foreningen, de mange

krejlere, og samlerne der hvert år besøger vores byttedag, og får

nyt til deres samlinger.

Derfor afholder vi igen:

Byttedag
Søndag den 10. 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 TIRSDAG D.15.

JANUAR, således at auktionslisten kan færdiggøres i god tid inden

byttedagen.



Afsnit  6
Posthistorie eller tilbageblik.....

Tonen indenfor Post i 1960 var stiv og højtidelig. Der var ingen
slinger i valsen.. Jeg var måske lidt provokerende eller radikal,hvad
ved jeg...men min tiltaleform med „du“ til overordnede,resulterede
i en samtale på et lukket kontor,hvor det for mig blev præsiceret..at
ved Postvæsenet var tiltalen „De“ til overordnede,den rigtige form.
Jeg må hertil sige,at i løbet af ganske få år,ændredes tiltalen til du,
ligesom jeg i Post fik et meget stort lønløft i 1961-62,på grund af en
regeringsaftale.
I 1960 var helligdagene ikke for Poste...der var udbringning i
juledagene og nytårsdag. Hvis ikke der til hverdag var humør i
budstuen...så var der det knagme nytårsdag..sikken fest.

Selv indenfor stivheden var menneskelighed til stede,og med den
fik jeg lysten til, at Post var min fremtid.
Da de f.eks. inde på kontoret hørte om mine meriteer på
landpostturen i Korup,fik jeg straks en ekstra fridag,foruden min
overtidsbetaling.
En dag hvor jeg mødte disponibel på morgenstunden,havde jeg
ikke sovet hele natten af private årsager.  Jeg blev af arbejdslederen
sat i et distrikt, men han kunne godt se,at jeg så noget klatøjet ud.
Han spurgte om jeg var syg...jeg forklarede det skete...hvorefter
han omgående sagde.“ Hjem og sove..fri resten af dagen..møde
igen imorgen tidlig.“
Vinteren 1962/63 blev en meget barsk affære .Vi sorterede pakker
i gården,medens vinterkulden havde lukket Storebælt. Brevpost
blev fløjet fra Beldringe, og pakker gik via Århus-Kalundborg.
For denne vinter fik personalet på Odense 1 en dusør fra
Generaldirektoratet på 50 kr. hver. Det var skam mange penge
dengang.
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Jo mit mod på at opleve havde taget form og en dag søgte de
ferieafløsere til at køre med posttog i Fredericia.  Jeg søgte ..havde
jo kørt meget på Odense-banerne.
På de 3 måneder i Fredericia fik jeg set det meste af Jylland..Det
var en fantastisk oplevelse,at køre Ålborg-Frederikshavn en skøn
sommermorgen. Sikken en solopgang..sikken en natur..
En søndag skulle jeg køre kupe-post (foregik i en alm.togkupe)
Fredericia-Vejle-Herning, og undervejs udleverer „søndagsbreve“
og aviser til posthusene.. Ingen problemer i det. I Herning skulle
jeg køre på „Fripas“ (passager) tilbage til Fredericia med „Det Røde
Lyntog“ . Jeg havde fribillet,og jeg havde fridag når jeg kom til
Fredericia...Vel sat til rette i dette lyntog gik turen hjemefter.Til
Fredericia OK..togbetjenten kiggede på fripasset..fint .Familien
boede jo i Odense,så da lyntoget forlod Fredericia sad jeg stadig
i toget,som jo næste gang stoppede i Odense.
Halleluja...efter afgangen fra Fredericia havde de skiftet togbetjent
og han ville se min billet.. Jeg viste ham fripasset,og jeg var stadig
i postuniform...men den type mennesker,en nobel autoritær
skikkelse,havde kun et at sige... betale billet Fredericia-Odense
eller ud af Lyntoget. Det var første gang det Lyntog gjorde holdt i
Middelfart,hvor jeg håndfast blev sat af . Var han stejl..var jeg det
også,så jeg ville ikke betale for billetten.Han havde selvfølgelig
ret,men alligevel..i fuld postuniform med et delvis fripas...
Jeg gik så min vante tur i Middelfart...ud til landevejen..hvor jeg
tog den på stop til Odense.

Med venlig hilsen
John  Munck Nielsen



14

8. april 2008:

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



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 Kongressalen, Fritidscentret,

Vestergade 15, Randers

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 bygningen

15




	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf

