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Randers Filatelistklubs dagligdag (klubmøder) foregår i lejede
(gratis) lokaler, der også skal være til rådighed for mange (mas-
ser) andre foreninger/organisationer i Randers Kommune.
Dette betyder selvsagt, at INGEN har hånds- og halsret over
lokalerne, der udlejes efter ansøgning.
Og som flere interesserede i et auktionslot medfører kamp om
hammerslagsprisen, betyder flere interesserede kamp om råde-
retten over lokalerne.
På årsbasis drejer det sig om 16 datoer (tirsdage i ulige uger) i
Fritidscentrets kongressal. Ansøgning for det kommende år er
afleveret, og ihukommende forrige års problemer med at få
lokalet stillet til rådighed, henvendte jeg mig d. 27 maj til Fritids-
centret.
Her fik jeg oplyst, at det NÆSTEN 100% var OK: Den 22.
september var lånt ud til anden side, derfor er dette møde flyttet
til tirsdag d. 29. september (lige uge), se programmet. Tirsdag
d. 6 oktober er endnu usikker, men vil være afklaret til  første
mødedag.
Sammenlignet med de 2 foregående halvsæsoners lokale-
problemer, må dette være småting, men det ville selvsagt være
dejligt, hvis problemerne ikke opstod.
Bestyrelsen er da også helt på det rene med, at det er drøn-
irriterende for mødedeltagerne, og at det var helt smertefrit, da vi
holdt til i Vorup Biblioteks Mødesal, der også af flere er blevet
foreslået som mødelokale.
Men-- men-- vort nuværende lokale ER mere hensigtsmæssigt
hvad angår både geografisk beliggenhed og faciliteter, ligesom
det heller ikke må glemmes, at Vorup Bibliotek fortsat er på
kommunens salgsliste, så et par justeringer i mødeprogrammet er
efter min opfattelse klart at foretrække.
Derfor: Randers Filatelistklub fortsætter i vore gode lokaler, når
vi ses igen d. 8. september.                   Formanden
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Program for efterårssæsonen 2009:

Tirsdag d. 8. september

Vi starter efteråret med et almindeligt bytte møde, hvor vi varmer
op til en ny sæson på mærkerne.
Husk fortegnelsen over dine lots til byttedagen!

Bemærk der er 3 uger mellem disse 2 møder!

Tirsdag d. 29. september

Storauktion - KUN - over klubbens materialer.
Alle lots starter ved kr. 20.-
Eftersyn fra kl. 19.15 til 20.00

Tirsdag d. 6. oktober

Hans Henrik Sørensen kommer med et af sine levende foredrag,
denne gang om pluk af Berlins historie. Vi kan se frem til en
levende og lærerig aften.

Søndag d. 11. oktober

Byttedag i Fritidscentret, se side 11

Tirsdag 20. oktober

H. H. Thieles Bogtrykkeri 1770-1936
Søren Chr. Jensen fortæller historien om Thieles Bogtrykkeri,
der fremstillede Danmarks første frimærker i perioden 1851-
1933.
En causerende fortælling understøttet af billeder med personerne
og håndværkerne, der stod bag trykningen af Danmarks frimær-
ker, samt huset, trykkeriet, maskinerne og de unikke frimærke-
produkter i med- og modgang.
Hvorfor lukkede trykkeriet? Hvor begyndte postvæsenet selv at
trykke frimærker?
Husk tilmelding til stiftelsesfesten og Nordfrim.
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Tirsdag d. 3. november

Besøg af Kaj Jensen, Århus der vil medbringe sit store udvalg af
frimærker. Vi vil her få mulighed for at anskaffe nogle af de
mærker, der sjældent ses.

Tirsdag d. 17. november

Stiftelsesfest, se side14.
Husk det er i aften der skal tilmmeldes til juleafslutningen

28.-29. november

Juleudstilling i Kulturhusets sal, lørdag-søndag kl. 10.00-16.00.
Igen i år skal vi vise nogle af de flotte samlinger, I har liggende
hjemme i skufferne, så nogle af vore gæster kan blive inspirerede.
Find derfor ud af, hvad du vil vise frem, meget gerne en lidt
anderledes samling, der viser, at det ikke kun er „nørderne“ der
samler på frimærker.
Kontakt Kim, han har styr på om der stadig er plads også til din
specielle samling.

Tirsdag d. 1. december

Juleafslutning
Vor traditionelle juleafslutning, hvor vore medlemmer har mulighed
for at give børn og vel især børnebørn en oplevelse. Der bliver
som sædvanligt 10 bankospil med flotte præmier, og så går det løs
med godteposer til børnene, kaffe/kage og de utroligt sjove, gamle
Disneyfilm.
Husk tilmelding senest på klubmødet den 17. November.

Tirsdag d. 15. december

Julequiz, Det er igen lykkedes at få et af vore dygtige medlem-
mer til at lave en både drilsk og vanskelig quiz. Vis os nu, at du
er både dygtig og heldig.
Der vil være flotte præmier - frimærker??
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NORDFRIM

For efterhånden mange år siden var knap 20 af os på en skøn
klubtur til Nordfrim, Otterup på Fyn.
Det jeg især husker herfra, er synet af 4 kæmpemæssige
plastiksække på 4x4 m.(det er rigtigt) propfyldt med frimærker!
Men i det hele taget var det en imponerende rundvisning i lige så
imponerende lokaler. Det var også tydeligt at forstå på den efter-
følgende snak, at ALLE syntes, det havde været alle tiders
klubtur.
Efter flere forespørgsler forsøgte vi med en ny tur for et par år
siden, alt var klar - men desværre måtte vi aflyse på grund af:
MANGLENDE INTERESSE!!
Turen efterspørges dog stadig, så vi forsøger igen. MEN på
grund af den dyre bustransport (ca. 5000 kr.) bliver det i private
biler, d.v.s 4-5 medlemmer skal lægge bil til og have kørselpenge
af passagererne. Turen er på ca. 450 km.
Turen vil dog først blive aftalt med Nordfrim, når der er tilmeldt
14-18 deltagere, så vi ikke skal til at aflyse igen.
Turen vil blive afviklet på en tirsdag i en lige uge.
 Sidste frist for tilmelding er d. 20. oktober.

======0=====
FARVEL OG TAK
På generalforsamlingen i maj måned trådte Bent Enevoldsen ud
af klubbens bestyrelse.
Det lyder ikke som noget væsentligt, men det er det absolut!
Bent har nemlig, gennem ikke mindre end 12 år, varetaget mange
forskellig opgaver i sit bestyrelsesarbejde.
Samarbejdet med Bent har altid været udført med et smil og
godt humør, dette gælder både indenfor og udenfor bestyrelsen,
derfor vil hans afgang også betyde et tab og savn for os alle.
Tak for din indsats Bent.
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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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„Rigtige frimærker eller etiketter“??

Hvad skal der nu ske?
Dør vores hobby nu, eller skal vi bare lære at tænke på en ny
måde?
Det er jo nu en kendsgerning, at også det danske postvæsen
udsender selvklæbende frimærker i år. Hvad vil det betyde for
udviklingen af samleriet? - ingenting - en helt ny måde at samle -
på eller et stille og roligt ophør med samleriet?
Vi må håbe på, at de nye mærker vil glide ind i samlingen på en
naturlig og fornyende måde. Vi ser jo, at samleriet udvikler sig,
så det heldigvis er godkendt på slottet, at der kan samles på
mange andre måder end gammeldags prikfilateli.
Hvad er der sket i andre lande, der jo forlængst har udsendt de
selvklæbende mærker/etiketter?

Asger
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Kongefamilien på mærkerne.

Den danske kongefamilie er et populært motiv på de danske
frimærker.

Salget stiger hver gang, der kommer specielle frimærker med de
kongelige som motiv.

Den danske kongefamilie er særdeles populær i befolkningen, en
popularitet, der sikkert startede med kong Christian X under
krigen. Populariteten fortsatte med kong Frederik IX og
dronning Ingrid, og er eskaleret under dronning Margrethe II og
prinsegemalen Henrik.

Allerede tidligt så man de tre prinsesser på frimærker. Først
dronning Ingrid med Margrethe på armen i 1941, dernæst
prinsesse Anne Marie i 1950. I 1964 kom Røde kors mærket
med alle tre prinsesser.
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I 1967 blev prinsesse Margrethe viet til grev Henrik, og der blev
selvfølgelig udgivet et frimærke i den anledning. I 1969 kom
frimærket, der viste kron-prinsesseparret med den førstefødte
prins Frederik mellem sig.

Designmæssigt er det flotte frimærker, der hver især viser
ypperlig dansk frimærkekunst. De kommer ind i den lange
række af flotte frimærker, der placerer Danmark på det
internationale frimærkekort.

Ved udgivelsen er mangen et nyt dansk frimærke blevet kritiseret
sønder og sammen, men et kig ned fra oven viser de danske
frimærker som en perlerække af flotte kunstværker - og lidt for
enhver smag.

I 1997 fejredes dronning Margrethe IIs 25 års regeringsjubilæum.
Der blev udgivet 4 frimærker i den anledning, der alle havde sær-
deles flotte motiver med personerne i den danske kongefamilie.
På et af mærkerne træder kronprins Frederik ind på arenaen i fuld
gallauniform.

Det er som om, at han nu for alvor begynder på sin fremtidige
opgave.
Han overtager mange af de officielle pligter, og bliver efter den tid
mere og mere synlig som en af frontfigurerne i kongefamilien
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Der svirrede mange rygter om forestående bryllup via
masser af gæt og gisninger i dagspressen, men pludselig
forsvandt alle gisningerne, for kronprins Frederik blev set
med den udkårne til OL i Australien. Pigen var Mary
Donaldson fra Tasmanien syd for hovedlandet Australien.
Hun var en frisk og frejdig pige, der tog det danske folk
med storm.Det kongelige bryllup stod den 14. maj 2004 i
København, og var en helt igennem fantastisk begivenhed.
I anledningen af brylluppet blev der udgivet to flotte
frimærker med parrets ansigtsprofiler.Vil man lave en
frimærkesamling med de kongelige, kom der masser af
forskellige frimærker netop i den tid. Frimærkemæssigt
var det flot og dejligt at opleve kronprinsesse Mary, da
hun åbnede Frimærker i Forum i 2004.

Nu genoplever vi historien i frimærket. Der kommer nemlig
et nyt frimærke med den førstefødte. Denne gang er det prins
Christian mellem sine stolte forældre kronprins Frederik og
kronprinsesse Mary. Det modsvarer fuldstændigt frimærket
med prins Frederik mellem kronprinsesse Margrethe og prins
Henrik fra 1969.Det nye frimærke med den lille tronfølger
har en overpris på 50 øre til kronprinsparrets fond.
Frimærket blev udgivet den 10. januar 2007, men allerede
31. januar havde mærket slået alle tidligere salgsrekorder -
843.348 mærker ! Det fortsatte i februar, hvor man samlet
nåede op på 1,4 millioner mærker - eller 700.000 kr. til
fonden !
Med alle disse nye frimærker med kongefamilien, vil det være
et velvalgt tidspunkt, at du starter din egen frimærkesamling
om kongefamilien op! Hvad med en Åben klasse samling
med både frimærker og fotos indrammet med lidt guld ?

kilde: DFF



Byttedag

Så længe vi har det indtryk, at både gæster, medlemmer, byttevenner
og krejlere har glæde af vores byttedag, vil vi med glæde fortsætte
med at afholde den 2 gange om året, denne gang:

Byttedag
Søndag den 11. oktober 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 efter

sommerferien TIRSDAG D.8. SEPTEMBER, således at
auktionslisten kan færdiggøres i god tid inden byttedagen.

11
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Omvendt Jenny

I forbindelse Søren Chr. Jensens glimrende foredrag i april

viste han blandt andet et billede af et frimærke fra U.S.A  med

et omvendt fly. Dette mærke har en historie, som jeg kort vil

prøve at gengive her. Mærket kaldes i U.S.A  for  „Inverted

Jenny“ på dansk: „Omvendt Jenny“. Mærket viser et billede af

et fly, som havde produktionsnavnet  Curtiss JN-4 og  som blev

kaldt Jenny. Det er udstedt den 10. Maj 1918, og ved en fejl

blev billedet af flyet anbragt omvendt i rammen på én

trykplade. Naturligvis blev langt de fleste ark frasorteret som

makulatur, men i hvert fald et helt ark på 100 stk. blev overset.

På alle øvrige vender flyet korrekt, og disse normale mærker

er også forholdsvis dyre.

Mærket skulle dække portoen for flytransport af post mellem

Washington D.C, Philadelphia og New York City, idet det

amerikanske postvæsen ville forsøge sig med lufttransport af

post på denne rute. Taksten var 24 cent, hvilket var meget

dyrt, idet første klasses post på denne tid kun kostede 3 cent.

Mærket skulle af patriotiske grunde trykkes i rødt og blåt.

Det kom naturligvis samlere for øre, at der kunne foreligge en

fejltrykning af dette specielle mærke og man begyndte at

eftersøge disse mærker. W. T. Robey var en af dem, og han

henvendte sig på sit postkontor for undersøge,  om han kunne

være så heldig at finde et eller flere mærker med fejlen. Han

fortalte selv senere, at „hans hjerte stod stille“, da

ekspedienten kom ud med et helark „Omvendte Jenny’s“. Han

købte det omgående og spurgte naturligvis, om han måtte se

resten af lageret på Postkontoret , men på disse var der ingen

fejl. Robey solgte sit postfriske ark til en frimærkehandler i

Philadelphia for US$ 15.000 (mange penge på den tid).

Handleren videresolgte straks til en privatperson for US$

20.000. Denne person opdelte arket i blokke og enkeltmærker.

For at belyse sjældenheden kan fortælles, at en fireblok af

mærket i 2005 solgtes for US$ 2.970.000.
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Af sammenhængen kan man forstå, at der sandsynligvis ikke

findes stemplede „Omvendte Jenny’s“. En forfalskning har

naturligvis været forsøgt, men eksperter har afvist den.

En meget spændende historie om en raritet blandt frimærker.

Jeg tror ikke, at I kan finde den til Jeres samlinger.

Kilde til  det meste: Wikipedia

Enkeltmærke er i dag vurderet til 525.000 $

Bent E
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Stiftelsesfest

En af sæsonens sikre topscorere er stiftelsesfesten, der denne
gang i lighed med den seneste halve snes år holdes

 ”HOS ANNE MARIE”
 Messingvej 74, Randers

 Kl. 19.00  præcis.

den 17. november. Siden 1917 er der sket mange forandringer i
klubben, men et er sikkert: Stiftelsesfesten er alle tiders hyggelige
sammenkomst for klubbens medlemmer MED LEDSAGER.
Sikkert på grund af den traditionelle velsmagende menu: GULE
ÆRTER eller DANSK BØF med hhv 1 øl/1 snaps eller 2 glas
rødvin og efterfølgende kaffe/the med småkager. Prisen for at
deltage er dog i år ændret til: 70 kr. pr. klubmedlem og 160 kr.
pr. ledsager.

Det er for øvrigt en uskreven – og ofte overtrådt – regel, at man
ikke har frimærker med  til Stiftelsesfest. Dog har bestyrelsen de
seneste år haft diverse med til præmier i amerikansk lotteri og
materiale til en lille festlig frimærkeauktion.

Tilmelding og betaling skal ske SENEST på klubmødet den 20.
oktober til Jette Bach.

På festligt gensyn.



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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Frimærkekunst år 2009


