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Klubbens bestyrelse
m.m.
Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230

Næstformand
og redaktør:
Asger Løkkegaard

Kasserer:
Jette Bach
Markskellet 3
8900 Randers

Auktionsleder:
Bent Varming

Sekretær:
Bent Enevoldsen

Bibliotekar:
Kim K. Nielsen
———————————
Cirkulationsleder:

Forår 2009:
Kendte byttedage:

11. januar
Hadsund skole, Stadionvej 5

25. januar
„Inside“, Dalvej 1, Hammel

15. februar 2009

Fritidscentret

Vestergade, Randers

8. marts
Gimsing Sognegård,
Drøwten 1, Struer

28. marts
Kasernehallen, Tingvej,
Viborg

29. marts
Vejgård Bibliotek,
Hadsundvej 35, Aalborg

Udstillinger:

24-25 oktober
National udstilling i Odder

Vi henviser i øvrigt til DFT

Jannic Rasmussen
fra efterårssæsonnens start



Formanden har ordet
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Ja - ifølge pressen/nyhedsmedierne.
Nej - ifølge Randers Filatelistklub.
Gennem jeg ved snart ikke hvor mange år, har frimærke klubber
snakket om tilbagegang i medlemskaren, medens vi har konsta-
teret nærmest uændret medlemstal. Ok, der har naturligvis været
udmeldelser - dog mest begrundet i det helbredsmæssige - men
der har aldrig været tale om mærkbar tilbagegang.
Og nye medlemmer er til stadighed kommet til.
Nuvel det har hurtigt kunnet opgøres over en sæson, og var der
tale om 2,  3 eller 4 nye medlemmer, havde vi nærmest julelys i
øjnene. - Men nu er ALLE lys tændt.
På efterårets første klubmøde fik vi således hel FEM nye med-
lemmer, og det er fortsat - vi har nu nået hele 10 nye medlemmer
- hjertelig velkommen til mange gode møder.
Når dette fortælles til andre klubber, f.eks. på repræsentant-
skabsmødet, vil det blive opfattet enten som pral eller manglende
tælleevne, og hvis der spørges hvordan/hvad vi har gjort, må vi i
sandhed svare: Ingenting - kun været synlige.
Ok noget må vi have gjort, men det er svært at konkretisere. Vi
reklamerer ikke , og vi har stadig „kun“ juleudstillingen og
byttedagen som udadvendte  aktiviteter.
Årsagen skal måske søges i at det øgede antal pensionister og/
eller „skabssamlere“ begynder at dukke frem.
Det kan dog også tænkes, at den bedste (og billigste) form for
reklame har været på spil - nemlig mund til øre metoden, altså at
folk har hørt hvor godt og hyggeligt, det fungerer i klubben.
Når det ikke fungerer i klubben, er det bestyrelsens fejl, når det
går godt, er det medlemmernes skyld - tak for det.
Så lad mig ile med at lykønske jer alle med det flotte resultat.
Dette betyder at jeg er ganske tryg ved fremtiden og kan ønske
alle medlemmer og deres kære et godt og lykkebringende nytår.

Kradser krisen ? ? ?
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Program for Forårssæsonen 2009:

Tirsdag d. 13. januar:
Goddaw do. Vi starter forsigtigt ud, selv om julen og nytårets
eftervirkninger nu er klinget af,  med et almindeligt møde og
bytteaften.
Husk at aflevere auktionsliste til byttedagen d.15. februar.

Tirsdag d. 27. januar:
Sct Georgsgilderne møder som vanligt op med tusindvis af
frimærker, du kan vælge og vrage mellem kvit og frit.
Da den eneste betaling, de får herfor, er indtægterne fra det
amerikanske lotteri, så husk at købe, gerne et par ekstra lodder.

Tirsdag d. 10. februar:
Frimærker på nettet!
Hvordan bruger vi nettet til  med størst udbytte at få udvidet vor
samling, og hvordan kan vi få hjælp til at sætte samlingen op så
den opfattes interessant og levende også for ikke frimærke-
samlere.
Vi forsøger at vise eksempler og at finde netadresser, der kan
være relevante.

Søndag d. 15. februar:
Byttedag i Fritidscentret, se side 11

Tirsdag d. 24. februar:
Kontrasternes Cuba.
Hans Henrik Sørensen vil med baggrund i sin  rejse til Cuba og
sin nye Cuba samling, fortælle om de store kontraster Cuba kan
fremvise.
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Tirsdag d. 10. marts:
Bemærk at denne aften afholdes mødet i salen i

kulturhuset.
Hvad, hvorfor og hvordan samler jeg?
Vi får nogle af klubbens medlemmer til kort at fortælle, om  de
positive oplevelser de har haft med deres frimærker.

Tirsdag d. 24. marts:
Vi prøver igen. Hans Henrik vil fortælle os, hvordan man kan
producere sine egne albumsider, enkelt og ligetil.
Det var det program der gik galt den 21. oktober sidste år.
Auktionen i dag vil være en rodekasseauktion, så husk at få
fundet alt der ligger og roder i hjørnerne frem og pak det til en
god rodekasse til glæde for dig selv og køberen.

Tirsdag d. 7. april:
Generalforsamling, se side 14.

Tirsdag d. 21. april:
Søren Chr. vil igen holde et af sin interessante og levende fore-
drag, denne gang har foredraget titlen:

„New York på mærkerne“
med undertitlen: Da verden styrtede i grus 11. september 2001.
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Dubletcirkulation i Randers Filatelistklub!

Med virkning fra den nye frimærkesæson, der begynder efter
sommerferien 2009, har jeg meddelt Randers Filatelistklub, at jeg
gerne vil videreføre dubletcirkulationen i klubben. Årsagen er, at
den tidligere dubletleder Erik Wessberg af tidsmæssige årsager
har fravalgt jobbet.

Personlige oplysninger:
Navn: Jannic Rasmussen
Adresse: Runebergsvej 5, 8920 Randers NV
Tlf. nr. 86417770

Erik Wessberg har fortalt mig, at der er interesse fra klubbens
medlemmer for at have en dubletcirkulation, hvilket bl.a. afspejles
i, at der er en rimelig omsætning.

Jeg efterlyser materiale fra klubbens medlemmer, hvorfor jeg vil
opfordre til, at man bl.a. bruger den forestående vintersæson til at
opsætte frimærker i udvalgshæfter eller i  indstiksbøger med henblik
på cirkulation blandt klubbens medlemmer.

Frimærkerne opsættes i udvalgshæfter med  angivelse af salgspris.
Ved afregningen, der finder sted ved sæsonafslutningen, afregnes
det solgte materiale med fradrag af 15% til dubletlederen.

Jeg foreslår,  at medlemmerne, der ønsker at modtage
dubletcirkulation, tilkendegiver dette overfor mig på kommende
møder i klubben. Jeg vil herefter opdele medlemmerne i kredse.

Til registrering af opgørelser har jeg brug for navn, adresse og tlf.
nr. for det enkelte medlem.

Jannic Rasmussen
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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
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Russisk postemblem fra starten af frimærkeperioden.

En  ide til at udvide samlingen i åben klasse (og posthistorie?)
kunne  jo være at prøve at krydre samlingern med andet relevant
materiale som f.eks. postemblemer. Der må findes et utal af
forskellige, og de er jo meget relevante sammen med frimær-
kerne.
Prøv at tænke lidt utraditionelt, vores hobby kan godt gøres lidt
mere levende og interessant for publikum ( og os selv).
Postmateriale der ikke nødvendigvis er „takket“ kan åbne en helt
ny verden for nye samlere og samleformer. Det er måske på tide,
at vi  prøver med  nytænkning.

Asger
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Ruslands frimærke nr. 1:

Rusland havde planlagt at udgive sine første frimærker i valørerne
10, 20 og 30 kopek i januar 1858, og mærkerne skulle være
takkede. For at disse frimærker kunne nå ud til postkontorerne
over hele det store land i begyndelsen af 1858, måtte de være klar
fra de centrale myndigheder allerede i begyndelsen af december
1857.
Til perforering af frimærkearkene havde Postforvaltningen i Skt.
Petersborg købt en perforeringsmaskine i Wien. Den kom imidlertid
for sent frem til den Russiske hovedstad, som jo var Skt. Petersborg
og desuden var man tvunget til at ombygge den, inden den kunne
anvendes. Det begyndte derfor at brænde på med at få mærkerne
klar, og specielt var det et problem med 10 kopek, som skulle
dække normalportoen. Den 10. december 1857 turde man ikke
vente længere. Derfor udsendte man 3 millioner 10-kopekmærker
til postkontorerne. Dermed havde man til glæde for samlerne skabt
en utakket russisk førsteudgave. Dette mærke er i AFA 2007 noteret
til kr. 8.000 stemplet. Først nogle dage senere kunne alle 3 valører
udsendes i takket udgave. Det er altså en“ tilfældighed“, at Ruslands
første frimærke er utakket.
Breve med dette første mærke er meget sjældne, og især hvis der
er mere end 2 af det første mærke på kuverten, er det en raritet. Et
pænt brev frankeret med Ruslands første og tredje frimærke er
netop blevet solgt for ca. 1,7 mill. Kroner.
Se godt efter disse mærker, selv om de er fra et Østland, har de
enorm værdi.
BE



Danske vandmœrker

Der findes 3 forskellige krone vandmœrker og et kors vandmœrke
i de danske frimœrker. Der er flere forskellige, men de sidder i
helsager

Vandmœrket bliver i de fleste tilfœlde fremstillet sammen med
papiret

Det kan vœre svœrt et se vandmœrket i frimœrkepapiret
tilstrœkkeligt tydeligt, når man blot holder frimœrket op i lyset.

Derfor skal man anvende en vandmœrkesøger. Det er en lille
sort plastikskål. Frimœrket, der skal undersøges, lœgges med
mœrkebilledet nedad i skålen, og et par dråber rensebenzin
dryppes på bagsiden. Herved suges frimœrket fast til det sorte
underlag, og vandmœrket trœder tydeligt frem.

Bagefter lœgges frimœrket på et papirark, benzinen fordamper,
og det kan sœttes tilbage, som om intet var hœndt.

Vandmœrket er normalt placeret midt på selve frimœrket. Dvs. at
papiret er tildannet, så vandmœrket får den korrekte placering under
og efter trykningen.
Vendes papiret på hovedet, når det placeres i trykkemaskinen, får
man et „omvendt vandmœrke“.
Om det er specielt samlervœrdigt, må man gøre op med sig selv. I
nogle tilfœlde er omvendt vandmœrke tilstrœbt af fremstilleren af
frimœrket.

.
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Byttedag

Vi har stadig megen fornøjelse af at arbejde med byttedagene, så
hvorfor ikke fortsætte. Den senest afholdte i oktober 2008 var vel
nok den bedste hidtil med mange besøgende, og de nødvendige
handlere (krejlere):
Derfor afholder vi igen:

Byttedag
Søndag den 15. 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 1. mødedag i 2009

TIRSDAG D.13. JANUAR, således at auktionslisten kan
færdiggøres i god tid inden byttedagen.
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Frimærkernes takninger.

I starten var alle frimærker utakket.

I starten blev alle frimœrker i hele verdenen klippet ud af arket
med en saks. Det var en besvœrlig måde at skille frimœrkerne
på. Derfor fandt man hurtigt på at bruge perforeringsmaskiner

Gennemstikning: Men først var der et par mellemtrin. Det
første man prøvede var at gennemskœre mellem frimœrkerne.
Med en kniv eller spids blev der ridset eller skåret i
mellemrummene. Denne fremgangsmåde kan ses på Danmark 4
skilling fra 1863.

Perforering:Takning er udstansning af en rœkke små huller ved
siden af hinanden. Når man river frimœrkerne fra hinanden ned

gennem hullerne, opstår frimœrkets takker.

Takningsmål:F.eks. bruger man betegnelsen „takning 14“. Det
betyder, at der er 14 takker i frimœrkets bredde. Denne bredde er
altid sat til en standard på 20 mm. Så der er 14 takker på 20 mm.
ved netop takning 14. Man lœgger frimœrket på takningsmåleren.
Når de lodrette streger passer ned i takkerne, har man fundet den
rigtige takning.

Danske takninger: Danmark havde en meget kort periode med

12

Linietakning:

I en periode i 1870-71, takkede man mœrkerne ved at perforere
med en lang rœkke af nåle (arkets bredde).
Man takkede xx gange vandret og xx gange lodret. Dette kan ses i
frimœrkernes hjørner, hvor de to takkeretninger kolliderer med
hinanden.

kilde: DFF’s hjemmeside
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Kamtakning

De danske frimœrker kamtakkes fra 1864. Navnet kommer af, at
nålene var opsat ligesom i en „redekam“. Vandret en lang rœkke i
arkets bredde, og lodret 11 rœkker i højde som et mœrke. Der
trykkes på denne måde takker på en rœkke frimœrker af gangen.
3-5 ark i takningsmaskinen - 11 fremføringer, og arket var takket.

Thieles trykkeri havde kun 2-3 sådanne maskiner, så takningen
var et stort arbejde. Af og til gik det galt, og frimœrkerne fik ikke
den rigtige højde.

Øverst til venstre på maskinen ses armen, hvor nålene sidder. Den
kører 11 hak frem ved hjœlp af tandhjulet forrest.
Hver gang takkes en rœkke i arkene.
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7. april 2009:

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 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
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