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DELT GLÆDE - DOBBELT GLÆDE

Overskriften er et efterhånden ret gammelt reklameslogan, der

også passer perfekt til/for frimærkeklub og samlere.

OK. man kan sagtens samle på frimærker alene på lige akkurat

den måde man nu foretrækker, men det er altid rart at kunne

give udtryk for sin glæde herover ved at vise sin samling til andre

og se/høre deres reaktion i form af fornøjelse og/eller gode råd.

Og gode råd er altid værd at få, for i frimærkesamlerens verden

åbner selv et enkelt lille råd mange døre op til nye ideer/samle-

områder eller -interesser.

Denne iderigdom eller inspiration ligger lige for døren i f.eks.

Randers Filatelistklub, hvor ca. 50 personer mødes hver fjor-

tende dag (tirsdag i ulige uger) i Fritidscentret i Vestergade.

Klubmøderne starter kl. 1930, men allerede kl 1900 er knap

halvdelen af mødedeltagerne på plads og i gang med at se på/

bytte/diskutere/realisere aftaler fra sidste møde, ja, der er nok at

tage fat på.

Programmet for klubmøderne er egentlig - sammenlignet med

mange andre frimærkeklubber - ret afvekslende med foredrag,

besøg af frimærkehandlere, auktioner og „bare“ byttemøder,

men uanset aftenens emne stryger de 3-4 timers komsammen i

en utrolig hast.

I klubben er der også mulighed for at få svar på så godt som alle

de spørgsmål, man måtte have, ligesom man kan deltage i

dubletcirkulationen, hvor man jævnligt modtager massevis af

frimærker til uforpligtende gennemsyn og evt. køb.

Dette er som det tydeligt fremgår skrevet for de mange „skabs-

samlere“, som vi gerne vil se i Randers Filatelistklub til fælles

eller delt glæde over samlerglæden ved frimærker.

I håbet om at se DIG i klubben ( måske blot til et uforpligtende

besøg) ønskes du og alle andre frimærkesamlere et godt og

lykkebringende år 2010.
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5. januar

Godt Nytår. Goddaw do. Vi starter forsigtigt ud, selv om julen

og nytårets eftervirkninger nu er klinget af,  med et almindeligt

møde og bytteaften.

Husk at auktionslisten til byttedagen d.14. februar skal sendes

som mail til Asger: aml@fiberflex.dk

Send din mail adresse til  Asger så får du skemaet sendt pr. mail.

19. 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.

2. februar

Rodekasseauktion, Nu gælder det om at komme af med alt det

du ikke selv ønsker at samle på, pak det i en „kasse“ og få det

solgt, prøv evt. at købe en af de andre kasser, der er måske dit

nye fund.

14. februar

Byttedag, se side 12.

16. februar

Blomster i filatelien

En lokkende overskrift på et foredrag af vor landsholdsspiller

Henning Jensen, som også har fortalt herom på bl.a. Den Filateli-

stiske Højskole, ligesom han også har modtaget flere flotte

præmier på diverse udstillinger.
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2. marts

Vi forsøger igen at rykke rundt på pladseringerne, så vi i aften

kommer til at møde andre samlere end lige dem vi plejer at side

sammen med.

Vi får her mulighed for at se andre byttemærker, måske lige dem

vi har gået og sukket efter.

16. marts

EDB fra/til forbund og klub/medlem.

Danmarks Filatelistforbund har satset stort på EDB som kom-

munikationsmiddel i alle henseender, men er efterfølgende blevet

ramt eller slået af det faktum, at forbundets medlemsskare

primært ligger i en aldersgruppe for hvem EDB IKKE er det

mest foretrukne eller nemmeste forum at bevæge sig i.

Men for at hjælpe os vil forbundets næstformand - vor tidligere

klubkollega, Søren Chr. Jensen - i aften lære os at åbne alle de

døre og vise alle veje ind til det, der påstås at være verdens

bedste, nemmeste og ikke mindst hurtigste kommunikationsmid-

del, EDB.

30. marts

Vi har valgt nogle af de bedste mærker fra klubbens righoldige

lager fra. Kom og gør et røverkøb - måske årets bedste.

Dit bud kan være lige til det der får det til at ringe.

13. april

Generalforsamling, se side 14.

27 april

God sommer.

Vi afslutter sæsonen med et almindeligt byttemøde. Måske har

den nye bestyrelse allerede fundet lidt ekstra kryderi til at gå på

ferie med.
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NORDFRIM

Vort besøg hos Nordfrim, Otterup, Fyn er aftalt til at finde sted

tirsdag den 6. april.

Der knytter sig imidlertid visse „betingelser“ hertil. Således skal

der være mindst 12 og maks 30 deltagere i besøget, og det

konkrete antal skal meddeles NORDFRIM senest en uge før,

ligesom ankomsttidspunktet (kl . 1830 eller 1900) skal oplyses.

Der er p.t. tilmeldt 13 personer, så minimumskravet er opfyldt,

men der er jo stadig plads til mange flere, så få jer nu taget

sammen og tilmeld jer til en oplevelse af dimensioner.

Mht. til ankomsttidspunktet skal bemærkes, at der er tale om ca.

220 km til Otterup, som giver en køretid (der er motorvej

næsten hele vejen) på godt og vel 2 timer. Jeg vil derfor foreslå,

at vi på demokratisk vis afgør, hvornår vi vil ankomme til

NORDFRIM. V har jo også et par timers kørsel hjemad,

ligesom regulær aftensmad ikke er muligt, uanset hvilket af de to

mødetidspunkter vi vælger.

Så er der spørgsmålet om betaling af transporten. Der er tilmeldt

nok af køretøjer, så der p.t. bliver 3 passagerer i hver bil. Turen

bliver på ca. 450 km, så... Ja, hvad koster det pr. bil? staten har

2 takster for kørselsgodtgørelse, takst A=356 ører og takst B =

186 ører pr km. Jeg kan oplyse at klubben bruger takst B, når

nogen kører i klubben tjeneste. Hvis vi gør det samme for denne

tur, vil det blive ca. 200 kr pr. person, der skal afregnes med

føreren. (Beløbets størrelse kan selvfølgelig diskuteres med både

førere og passagerer, men jeg anser ovennævnte for at være et

rimeligt oplæg).

Så skal jeg lige oplyse at NORDFRIM af princip IKKE sælger

på  sine besøgsaftener, medmindre der er „skadede“ udvalgs-

hæfter, som der i påkommende tilfælde kan handles om.

De nærmere detaljer vedrørende turen vil vi aftale efter nytår.

Erik Sørensen.



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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Antverpia 2010, udstilling, Belgien

Det er med stor fornøjelse, at Randers Filatelistklub i samarbejde

med Riis Rejser, Lemvig kan tilbyde en spændende og indholds-

rig tur til Antwerpen, hvor der afvikles en stor frimærkeudstilling

i perioden 9.-11. april 2010.

Klubben håber på rigtig mange deltagere, gerne 54 personer,

især af hensyn til en fordelagtig pris pr. deltager.

Rejseplanen ser således ud:

Torsdag den 8. april 2010 med tidlig afgang fra Randers og endnu

tidligere fra Thisted, hvor klubben naturligvis inviteres på ny.

Der er ankomst til Antwerpen torsdag aften,  hvor der serveres

aftensmad og indkvartering foretages.

Fredag den 9. april 2010 er der frimærkeudstilling. Dagen starter

naturligvis med morgenbuffet. Gæster, der ikke ønsker at se udstil-

ling, kan sammen med rejselederen deltage i en byvandring. Dagen

afsluttes med middag på hotellet.

Lørdag den 10. april 2010 er der atter frimærkeudstilling. Vi starter

med morgenmad. Gæster, der ikke ønsker at se på frimærker, kan

sammen med rejselederen og chaufføren deltage i en tur til Gent og

Brygge. Dagen afsluttes med middag på hotellet.

Jannic Rasmussen



Søndag den 11. april 2010 er der på ny udstilling. Efter indtaget

morgenbuffet er der arrangeret en tur med bus til Bruxelles. Vi sam

les atter om aftenen til middag.

Mandag den 12. april 2010 går det hjemad til Danmark. Vi er

fremme mandag aften i Randers og ca. 2 timer senere i Thisted.

Bussen er en 4-stjernet langtursbus med alle faciliteter. Der kan

købes drikkevarer i bussen, ligesom vi starter turen torsdag morgen

med kaffe og rundstykker.

Prisen for turen er afhængig af deltagerantallet. Ved 30 deltagere

er prisen 4.250 kr., ved 40 deltagere er prisen 3.800 kr. og ved 54

deltagere er prisen 3.450 kr. Vi forventer udsolgt. Tillæg for

enkeltværelser er 710 kr., rejseforsikring 170 kr. og

afbestillingsforsikring er 5% af rejsens pris.  Alle busture er inkluderet

i prisen  for  deltagelse.

Praktiske oplysninger:

Husk  pas, gult sygesikringsbevis og blåt sygesikringsbevis.

Valuta på turen er Euro. Randers Filatelistklub ønsker en hurtig

tilkendegivelse af, hvorvidt du/I ønsker at deltage.

Giv besked til Jannic Rasmussen, tlf. 86417770 eller på et

kommende klubmøde.
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Om at samle Dansk Vestindien

Dansk Vestindien var en del af det danske kongerige som koloni

til 1917, hvor øgruppen blev solgt til USA for 25 mill. dollars. I

Danmark stemte 283.000 for et salg og 158.000 imod. Øernes

befolkning kunne ikke stemme.Øgruppen består af de tre

hovedøer St. Thomas, St. Jan og St. Croix samt flere mindre øer.

Den er beliggende i det Caribiske Hav mellem Nord- og

Sydamerika.De tre øer blev i 1754 solgt til kongen af Danmark-

Norge. Dansk Vestindien var besat af England i perioden 1802–

1803 og 1807–1815 i forbindelse med Englandskrigene.

Indbyggertallet (1900) var ca. 30.000 (98% farvede) og arealet

er 346 km2 (som Mors). Største by er Charlotte Amalie på St.

Thomas, der i flere perioder var hovedstad og den andenstørste
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by i Danmark efter København. Christiansted var i perioden fra

1754 til 1871 hovedstad. DDF’s bibliotek har alt mulig litteratur

om specialområder indenfor emnet Dansk Vestindien. Hertil

følger specialartikler i  Dansk Filatelistisk Tidsskrift, Nordisk

Filatelistisk Tidsskrift (NFT), og mange andre tidligere og

nuværende tidsskrifter. Landets frimærker – landesamling DVI er

lukket som frimærkeland i 1917. Udgivelserne af frimærker

følger stort set typerne udgivet i Danmark, men krone-scepter-

sværd-typen findes ikke. Desuden blev der i 1905 udgivet nogle

større mærke med St. Thomas havn som motiv. Desuden blev

der udgivet portomærker. Alle mærker er udført i (kobber-) og

bogtryk.Værdiangivelsen er cents, men fra 1905 er 100 cents =

1 dollar = 5 kr.. 100 bit = 1 franc = 1 kr.Købspriserne for de

Klassiske og nyere frimærker - Specielle samleområder

Frimærkeforløbet følger det danske. Et eksponat i

udstillerklassen med klassisk DVI har potentiale til guld på en

international udstilling.Posthistorie DVI  har en meget spændende

posthistorie, der hænger sammen med den danske, samt med de

europæiske søfartsnationer, der også transporterede post i

området og til og fra Europa.Vær opmærksom på Det er et

område, der både er samlet i Danmark, men i allerhøjeste grad

også i USA, så f.eks. auktionslot kan godt komme op i endog

meget høje priser.

dansk vestindiske frimærker og forsendelser er meget høje.
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Byttedag

Vores byttedag er stadig en af de store aktiver, særlig for de mange

samlere der endnu ikke er blevet medlem. De er selvfølgelig altid

velkomne, både i dag og til at besøge os en mødeaften.

Derfor afholder vi igen:

Byttedag
Søndag den 14. 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 2010

TIRSDAG D. 5. JANUAR, eller sendes pr mail til Asger :

aml@fiberflex.dk, senest d. 15 januar således at

auktionslisten kan færdiggøres i god tid inden byttedagen.

Skema til dine lots rekvirerer du pr. mail fra ovennævnte

adresse.
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Fodpoststempler 1849-76 .

Anvendelsesperioden:

Fodpoststempler anvendes i flere typer i perioden 1849-76. Før

denne periode er fodposten privat, og har også i den tid FP-

stempler.

Beskrivelse:

De første 5 typer er lang-ovale stempler h/b = 50/16 mm. De er

dog i lidt varierende størrelser. De anvendes i perioden 1849-

64.

Fra 1849 findes et mindre 8-kantet stempel, hvori der i en

ramme står FP.

Type 1-4 Er ovale i firkantet facon.

Type 5 En rundt ovalt.

Teksten er et stort F: og P: hhv. til venstre og højre i stemplet.

Mellem disse er tidspunkt, dato og år angivet.

Der findes også et lapidartype IVa fodpoststempel på 27 mm.

Teksten rundt i cirkelbuen er KIØBENHAVNS FODP. I lapidar

skrift. Midt i dato og nederst klokkeslæt i antiqua skrift.

Hvorfor indført:

Fodpoststemplerne blev anvendt som sidestempel på lokalbreve

indenfor Københavns volde udbragt af den såkaldte fodpost

med egne bude.
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13. april 2010:

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
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