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medlemsblad for

 Randers Filatelistklub

Velkommen til Efterårssæsonen

2010

Frimærkeforum i Roskilde

 den 5. - 7. november 2010

16

        Bliv medlem af Randers Filatelistklub

Et billede fra Randers Fillatelstklubs udstilling i 1935. Læg
mærke til den brugervenlige opsætning. Ikke noget med at få
hold i nakken, når man skal se de øverste plancher.

Tiderne og påklædningen har ændre t sig, men det er stadig en
god ide at blive medlem af en frimærkeklub.
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Klubbens bestyrelse

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

Næstformand
og redaktør:
Bruno Nørdam

Kasserer:
Jette Bach
Markskellet 3
8900 Randers

Auktionsleder:
Bent Varming

Sekretær:
Jannic Rasmussen

Bibliotekar:
Kim K. Nielsen

Cirkulationsleder:
Jannic Rasmussen

Efterår 2010
Kendte byttedage:

19. september
Grenå kl 10-15

10. oktober
Holstebro  kl. 10-16

17. oktober
Fritidscentret
Vestergade, Randers

24. oktober
Århus kl. 9-15

31. oktober
Silkeborg kl. 9-15

13. februar 2011
Fritidscentret
Vestergade, Randers

Udstillinger:

Roskilde
5. - 7. november 2010

Klubbens juleudstilling
27. november 2010

Vi henviser i øvrigt til DFT
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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: Ordet er frit
Kl. 19.45: 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 (2 kr. pr. lod)
Kl. 22.15: Oprydningen påbegyndes

Møderne afholdes i Kongressalen, Fritidscentret, Vester-
gade 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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Formanden har ordet

Hvilke tider

Man må da sige, at der sker ting og sager omkring vor hobby for
tiden. Således skriver DfT, at Forbundets medlemstal er STØT
faldende – og for vor klub er medlemstallet nu to-cifret (OK,
dog meget tæt på 100) og må forventes at falde yderligere.Til
gengæld så/hørte jeg forleden – ultimo maj – at et frimærke
havde sat rekord med en salgspris på 14.000.000 kr. = Fjorten
millioner !!!

Postvæsenet meddeler, at pr. 1. januar 2011 vil laveste portosats
for indenrigs forsendelse af et brev (herunder TAKKEN) være
8. kr. Dette må siges at være omvendt proportionalt med
væsenets service, der p.t. består i at nedlægge posthuse på
stribe. Således lukker Nørregade til nytår. Jeg tror, at konse-
kvensen måske ad åre vil være, at helt almindelige, altså gam-
meldags, frimærker nærmest vil blive SJÆLDNE. Ja, det er
måske ”helt ude i hampen”, men på den anden side er betingel-
serne for køb/salg/bytte/ samleri indenfor frimærker/filateli, at der
sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
Netop dette er årsagen til den utrolige aktivitet/omsætning på
NETTET, hvor ALT tilsyneladende kan afsættes, når bare prisen
er ”rigtig”. Samme forhold gør sig jo også gældende m.h.t. både
store og små auktioner. Der er som sædvanlig ændring fra sæson
til sæson i, hvad der udbydes/efterspørges. Ergo må vi også lade
vore købs-, salgs- og bytteønsker følge tidens gang og så kan vi
jo konstatere, at det hele blot er udfordringer til det egentlige,
som er at SAMLE FRIMÆRKER.

I hvert fald har det ikke influeret på mine forventninger til
efterårssæsonens aktivitet i Randers Filatelistklub, så jeg siger
hermed hjertelig velkommen og på hensyn den 14. september.
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Stiftelsesfest

En af sæsonens sikre topscorere er stiftelsesfesten, der holdes
den 9. november 2010

”HOS ANNE MARIE”
Messingvej 74, Randers
Klokken 19.00 præcis

Siden 1917 er der sket mange forandringer i klubben, med ét er
sikkert: Stiftelsesfesten er alle tiders hyggelige sammenkomst for
klubbens medlemmer MED LEDSAGER.
Sikker på grund af den traditionelle velsmagende menu: GULE
ÆRTER eller DANSK BØF med henholdsvis 1 øl/ 1 snaps eller
2 glas rødvin og efterfølgende kaffe/te med småkager.

Prisen er 70 kroner pr. klubmedlem og 160 kroner pr. ledsager:

Det er for øvrigt en uskreven – og ofte overtrådt – regel, at man
ikke har frimærker med til stiftelsesfesten. 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 26-
oktober til Jette Bach.

På festligt gensyn.
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Program for efteråret 2010

Tirsdag den 14. september
Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig god og solrig som-
mer.
Husk at auktionslisten til byttedagen den 17. oktober 2010 skal
sendes som e-mail til Bruno Nørdam: bnordam@gmail.com
Send din mail adresse til Bruno, så får du tilsendt skemaet.

Tirsdag den 28. september
Storaktion - klub og medlemsauktion.
Der kan højst indleveres max 10 lots pr. medlem.
NB! Mødet holdes i lokale 8 !!!!

Tirsdag den 12. oktober
Foredrag ved Knud Greve Ovesen
Drøgmøller - En kærlighedshistorie fortalt gennem 800 breve
Brevene stammer primært fra 1915 til 1924 og de fortæller en
del danmarkshistorie, 1. verdenskrig og om livet som ansat i det
private erhvervsliv. Ikke mindst om kærligheden mellem 2 unge
mennesker ved starten er de kun 15 og 18 år. Historien afsluttes,
da familien uddør i 2008. Og alligevel ikke????

Søndag den 17. oktober
Byttedag i Fritidscentret
Se nærmere side 12

Tirsdag den 26. oktober
Lige som sidste år får vi besøg af Kaj Jensen fra Århus. Han vil
medbringe sit store udvalg af frimærker. Der er mulighed for at
anskaffe nogle af de mere sjældne sete frimærker til samlingen

Samme aften afholdes klubkonkurrencen i at udstille, se side 7.
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Turen til Antwerpen april 2010

Randers Filatelistklub har i samarbejde med Riis Rejser
gennemført en dejlig og spændende frimærketur til
Antwerpen i perioden 8. april-12. april 2010.
Vi var 39 deltagere med på turen, heraf også venner fra
Thisted, Århus og Silkeborg. Det var en rigtig god tur med
mange oplevelser og godt humør.
Efter tidlig afgang torsdag den 8. april kørte vi med bus til
Antwerpen, hvor hotel og aftensmad ventede. Det var et
pænt hotel, dog uden at være prangende. Morgenmaden
blev indtaget på hotellet, medens aftensmad foregik på et
andet hotel, beliggende ca. 1 km. fra vores hotel.
Forplejningen var fin.
Fredag den 9. april gik turen til frimærkeudstillingen, der var
flot og spændende. Øvrige deltagere på turen var på
byvandring.
Lørdag den 10. april var der atter udstilling, medens gæster,
der ikke ønskede udstilling, tog på bustur til Gent og Brygge,
hvor især turen til Brygge var en stor oplevelse, bl.a. med
sejltur rundt i kanalerne. Brygge er verdens
chokoladehovedstad.
Søndag den 11. april gik turen til Bruxelles. Det var en stor
og flot oplevelse at se Grand Place med det enestående
smukt dekorerede rådhus og de mange flotte huse. Vi fik
også historien om Manniken Pis. Turen viste os St. Michael
Katedralen, Justitspaladset, EU parlamentet og Triumfbuen.
Dagen sluttede med besøg på Atomium, en jernkrystal
molekyle, forstørret 165 milliarder gange. Samme sted
kunne vi opleve Minieurupa.
Mandag den 12. april gik turen hjemover, med sen ankomst
til Randers og øvrige byer. Det var en rigtig dejlig tur, hvor
alle 39 gæster hyggede sig. Godt humør ovealt.
Randers Filatelistklub siger tak for sidst og håber på gensyn
på en anden spændende tur.

Jannic Rasmussen
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Tirsdag den 9. november
Stiftelsesfest, Se nærmere side 15

Tirsdag den 23. november
Foredrag ved Toke Nørby om hans store passion Frederik IX
30 øre provisorier.
I januar 2010 udgav han bogen ”30 øres provisorierne 1955-
1956” på eget forlag.
Husk det er i aften, der skal ske tilmelding til juleafslutningen

Lørdag den 27. november
Juleudstilling i Kulturhusets sal, lørdag klokken 10.00-16.00.
Her er mulighed for at vise dine flotte samlinger frem for et
interesseret publikum.
Kontakt Kim og fortæl ham, hvad du ønsker at udstille.
Gevinster til tombolaen modtages med taknemmelighed.
Læg mærke til at der kun er udstilling om lørdagen.

Tirsdag den 7. 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 23. november
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Byttedag

Vore byttedage er stadig en af de store aktiviviter, 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 17. 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. 14. september eller sendes pr
mail til Bruno Nørdam:  bnordam@gmail.com, senest d.
20. september, således at auktionslisten kan færdiggøres i god tid
inden byttedagen.
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Klubben har nu fået sin egen hjemmeside

Adressen er www.randersfilatelistklub.dk
Husk at referere til siden fra din egen hjemmeside, hvis du har
en. Forslag til indhold m.m. modtages med taknemmelighed.
Husk at tjekke hjemmesiden af og til for nyheder.

Nyt fra generalforsamlingen

Der var et stort ønske fra medlememrne om at ordningen med
franskbrød/wienerbrød blev genindført. Forsamlingen accepte-
rede en kontingentforhøjelse på 50 kroner pr. år for at finansiere
brødordningen. Her er kontigenten for de forskellige grupper:
A – Som udgangspunkt alle nye medlemmer, da alle i dag skal
have forbundets blad. - 400 kr
AP – Gammel ordning, hvor vi stadig har enkelte medlemmer.
Man kunne tidligere som pensionist fravælge at få forbundets
blad, og klubbens kontingent til forbundet blev mindre. -275 kr
AH – Hvis der er to medlemmer i samme husstand, kan den ene
slippe for at få forbundets blad, og dermed billigere kontingent til
klubben. Ordningen er stadig aktuel. - 275 kr.
C – Er A-medlem i anden klub, og medlemmet får forbundets
blad. Klubben betaler ikke kontingent til forbundet for C-
medlemmer. - 170 kr

Asger Løkkegaard ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. I
stedet blev Bruno Nørdam valgt. Formanden takkede Asger for
hans store indsats og arbejde i bestyrelsen. Asger har lovet at
hjælpe med Takken.
Bent Varming var også på valg. Han blev genvalgt.
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Frimærket her er klippet ud af en konvolut og tapet fast, hvad
der ikke er tilladt og afsenderen har derfor modtaget en regning
fra postvæsenet.

En henvendelse til postvæsenets kundecenter har givet følgende
retningslinjer vedrørende anvendelse af danske frimærker:

Efter straffelovens § 177 og § 169 er det ulovligt, at:

- bruge eftergjorte eller forfalskede frimærker

   bruge tidligere benyttede frimærker, hvorpå poststemplet er

fjernet

   fremstille, indføre eller udsprede genstande, som har en

væsentlig ydre lighed med frimærker eller andre

frigørelsesmidler

 Disse frimærker m.v. er ugyldige til frankering:

  frimærker udgivet før 1. juli 1933

  lakerede frimærker

   overtapede frimærker

   udklippede påtrykte frimærker ( helsager, postkort mv.)

   udklippede aftryk fra frankeringsmaskiner

   udenlandske frimærker på danske brevforsendelser.

Bruno Nørdam
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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

Klubkonkurrence

Som noget nyt vil der blive afholdt en klubkonkurrence i at
udstille. Det eneste krav, der stilles, at der skal udstilles 4 plan-
cher. Emnevalget er valgfrit. Der vil blive udloddet præmier ud
fra endnu ikke fastsatte kriterier.

Billede fra juleudstillingen 2009

10

Teksten er: ”Landsforeningen af amalyseramte / Bagsidens
portotfond”.  Drengen siger ”Jeg havde sat frimærke på.”
Amalyse er det enzym, der skal få frimærket til at sidde fast.
Politiken fik foretaget en analyse, der fastslog at det var bedre
at bruge vand frem for spyt til frimærkerne, da spyt havde en
nedbrydende virkning på limen.

For at sikre sig at frimærkerne bliver siddende er der flere, der
har tapet frimærkerne fast til konvolutten:

Denne forsendelse er gået igennem postvæsenets kontrol uden
bemærkninger. Det gælder dog ikke i dette tilfælde:
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Frimærker faldet af

Et brev, fremsendt til Skattecentret i Højbjerg ved Århus, har
fået påført et stempel ”Frimærker faldet af  / - 4 APR. 2008”.

Det store spørgsmål er, hvordan postvæsenet har konstateret, at
brevet har været frankeret? Har man en maskine, der kan spore
limrester eller har man allieret sig med hunde, der kan snuse sig
frem til om der har været et frimærke? Efter forlydende er
toldvæsenet ved at optræne hunde, der kan finde frem til
pengesedler og endda skelne om det er euro- eller dollarsedler,
så helt utænkeligt er det ikke med hunde. Et andet spørgsmål,
der rejser sig, er: hvordan kan man være sikker på at brevet har
været korrekt frankeret?
Afsenderen har undgået at få en påmindelse fra postvæsenet om
utilstrækkelig frankering. For ikke så længe siden indførte
postvæsenet en ny procedure ved manglende porto. Første gang
en kunde sender et brev med for lidt porto, modtager han eller
hun en venlig skrivelse, der fortæller, at postvæsenet normalt
opkræver et administrationsgebyr, men at kunden denne første
gang ikke skal betale.
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Det er nye toner. I 2000 fik jeg denne ekstraregning på grund af 1
grams overvægt:

På samme tid viste postvæsenet også stor nidkærhed, hvis
brevene var fremsendt uden frimærker eller hvis frimærkerne var
faldet af. Dagbladet Politiken indledte en kampagne til forsvar
for de kunder, der vitterligt havde frankeret brevene. Politiken

fremstillede mærkater, som kunne sættes på brevene.


