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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
8920 Randers NV

Auktionsleder:
Bent Varming

Sekretær:
Jannic Rasmussen

Bibliotekar:
Kim K. Nielsen

Cirkulationsleder:
Jannic Rasmussen

Byttedage og udstillinger
forår 2011

16. januar:
Byttedag i Hadsund,
Hadsund Skole10-16

13. februar:
Byttedag i Randers,
Fritidscentret 10-16

19.- 20. februar:
Vejle 11 klubudstilling

20. februar:
Byttedag i Holstebro,
TDC- Hallerne 10-16

26. marts:
Byttedag i Viborg,
Kasernehallen 10-15

1.- 3. april:
Nordia 2011 i Finland

30. april:
Byttedag i Hobro,
Rosendalshallen

Der henvises i øvrigt til
DfT eller www.danfil.dk
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Formanden har ordet

Umiddelbart ser efteråret ud til at være gået stille og roligt, men
klubben har godt nok været ved sine ”grænser”.

F. eks. Byttedagen den 17. oktober, hvor vi for 3. gang i træk
satte rekord med antallet af både handlere/krejlere og besø-
gende. Det gav så problemer, som må kaldes positive, for det
kneb med plads til regulære bytteborde, men så må vi nok til
også at benytte forhallen i Fritidscentret.

Det efterfølgende klubmøde satte også næsten rekord, idet der
var ikke færre end 55 deltagere eller mere end halvdelen af vor
medlemsskare. Flot og tak for det!

Med så har det også været vinter så det basker. Derfor var vi et
par dage indstillet på at aflyse såvel Udstillingen i Kulturhuset
som klubmødet den 23. november. Heldig- og lykkeligvis
gennemførte vi begge arrangementer, og – efter forholdene –
med rimeligt ”udbytte”, hvilket vil sige 150-200 besøgende til
udstillingen og 24 deltagere til klubmødet.

Så kan vi jo glædes over, at dette vejr nærmest hører til
sjældenhederne, og at det ikke har betydet noget for klubben og
klublivet, så jeg ønsker alle medlemmer og deres nære en
glædelig jul og et godt nytår.

Formanden.
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Program for forårssæsonen 2011

Tirsdag den 4. januar
Godt Nytår. Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig god jul
og et godt nytår med et almindeligt møde og bytteaften.
Husk at auktionslisten til byttedagen den 13. februar 2011 skal
sendes som mail til Bruno Nørdam: bnordam@gmail.com
Send din mail adresse til Bruno, så får du tilsendt skemaet.

Tirsdag den 18. januar
Sct. Georgsgilderne møder som sædvanlig op med tusindvis af
frimærker, du kan vrage og vælge imellem 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 den 1. februar
Storauktion over medlemmernes materiale med rodekasser.
Begynd allerede nu overveje, hvad du kunne tænke dig at sælge.

Søndag den 13. februar
Byttedag i Fritidscentret
Se nærmere side 12

Tirsdag den 15. februar
Bruno Nørdam vil fremvise klubbens egen hjemmeside
www.randersfilatelistklub.dk.
Ideer til indhold modtages gerne.

Tirsdag den 1. marts
Klubbens storauktion.  Kom og gør et røverkøb – måske
sæsonens bedste.
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Tirsdag den 15. marts
Har du tænkt på, om du er forsikret ved tyveri af din
frimærkesamling?
Vi får besøg af en forsikringsmand, som vil fortælle om, hvor
meget din forsikring dækker, hvis uheldet er ude.

Tirsdag den 29. marts
Foredrag ved den nyvalgte forbundsformand Søren Chr. Jensen.
Han vil fortælle om hvad ,forbundet arbejder med og han vil gøre
reklame for åben klasse.

Tirsdag den 12. april
Generalforsamling, se side 14.

Tirsdag den 26. april
God sommer. Vi afslutter sæsonen med et almindeligt byttemøde.
Der vil blive afholdt en frimærke-quiz.

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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Randers på mærkerne

Den første gang Randers blev nævnt på frimærker var  i
forbindelse  med  udgivelse  nr.  IV  i  serien om danske boliger
i 2005. Frimærket gengiver et hus fra Provstegade 6  i  Randers,
som nu  befinder sig  i  Den Gamle By i Århus. Huset er et
bindingsværkshus fra ca. 1650, som formentlig fungerede som
købmandsgård.  Huset blev i 1947 genopført  i  Den Gamle By.
Det fungerer  i  dag som et garveri.

Den anden gang var  på gengivelsen af det ældste  trykte
Danmarkskort  fra 1570. Byens kaldtes her  for  Randers huis.
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For  tredje gang er bynavnet  Randers nu kommet på frimærker.
Det skete med Post Danmarks udgivelse af et anledningsark
(Danmarks Rundt 2010) med  f rankeringsmærker  med
cykelryttere.
Vi har dog  fået f rimærker med personer, der har en tilknytning
til Randers.

Steen Steensen Blicher (AFA 759)  gik på Randers Latinskole
fra 1896 til 1899, tog studentereksamen og fungerede som
adjunkt ved skolen i 1809-1811. Jens Otto Krag (1914-1978)
blev født i Randers, var statsminister fra 1962-1968 og  igen  fra
1971-1972 (AFA 1266). Vi skal til Sverige for at finde et
frimærke med et portræt af  forfatteren og nobelpristageren
Henrik Pontoppidan, der havde sin opvækst i Randers.
Der er andre frimærker med tilknytning til Randers. Osvald
Helmuth havde for eksempel sin debut i Randers i 1913 (AFA
1213).  Byen er også kendt for sin togproduktion (Scandia). På
et frimærke fra 1991 (AFA 985) ses et IC3 tog, som er bygget i
Randers. Vi  mangler dog stadig et frimærke med et Randers
motiv. Muligheden blev forpasset ved byens 700 års jubilæum  i
2002, selv om der blev gjort et stort stykke arbejde for at
formå  postvæsenet til  at  udgive et Randers frimærke.

Bruno Nørdam
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Jeg står lige og mangler et frimærke

Jeg tror, at de fleste kender situationen. Du vil sende et brev,
men mangler frimærker til at dække den korrekte portosats. I
disse tilfælde er gode råd dyre. En datter, der var på ferie i
Ebeltoft skrev et brev til sine forældre, men havde ingen
frimærker. På frimærkets plads skrev hun ”Porto modtageren
betaler”.

Brevet nåede frem uden anmærkninger fra postvæsenet.

Hovedparten af postvæsenets kunder ønsker at overholde de
udstukne regler og at sætte korrekt porto på forsendelserne. En
mand ville i maj 1963 sende et brev, der maksimalt vejede 50
gram, og derfor kostede 35 øre. Han havde et 30 øres og et 10
øres frimærke, men ingen 5 øres frimærke.  Hvad var mere
nærliggende end at halvere et 10 øres mærke:
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Voila! Problemet var løst.

Året efter var taksten stadig den samme. En person ville skrive til
Politiken, men manglede et dansk 5 øres frimærke, men havde et
svensk med samme pålydende liggende:
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I januar var portoen steget fra 4.50 til 4.75 kroner. Afsenderen
havde et 4.50 kroners frimærke, men ingen 25 øres frimærker.
Løsningen var at vedhæfte en 25 øres mønt til brevet:

25 øres mønten blev ikke afstemplet på pengebrevet.

I frimærkekredse er det af yderste vigtighed at et frimærke er
bundet til et brev, d.v.s. at stemplet har ramt frimærket. Det giver
sikkerhed for at en forsendelse er ægte. En bruger ville sikre sig
at dette var tilfældet og har derfor syet en 25 øre fast til brevet:
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Det ser ud til at 25 øres mønten er blevet stemplet. Postvæsenet
godtog dog ikke dette initiativ og sendte en regning til
afsenderen.

Der er mange eksempler på at afsenderen har klippet
ustemplede frimærker fra en konvolut og limet/tapet dem på en
ny konvolut.

Ingen af de viste eksempler er tilladte ifølge reglerne, men som
det ses er nogle af dem gået gennem kontrollen.

Der er således ingen grænser for fantasien, når det drejer sig om
at leve op til korrekt frankering.

Bruno Nørdam
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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 13. 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 efter
jul  TIRSDAG D. 4. januar eller sendes pr mail  til Bruno Nørdam:
bnordam@gmail.com, senest d. 15. januar 2011 , således
at auktionslisten kan færdiggøres i god tid inden byttedagen.

Som en service kan aktionslisterne udskrives fra hjemmesiden
www.randersfilatelistklub.dk - fra menupunktet byttedag.
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Frimærkerne fortæller historie

Jeg er begyndt at samle på de baltiske landes fri-
mærker fra mellemkrigstiden. På en byttedag købte
jeg en serie med dette mærke:

På mærket står der Litauens Postvæsen (LIETUVIU PASTAS),
men også Augsburg, som er en by i den tyske delstat Bayern.
Hvordan hænger det sammen?  Der var ingen hjælp at hente i
AFA Skandinaviens kataloget. Ved brug af internettet lykkedes
det mig at få forklaringen.  Efter afslutningen af  2. verdenskrig
blev der oprettet flere lejre i Tyskland for fordrevne folkeslag
(DP = displaced persons). I  Augsburg-Hochfeld lejren var der
fortrinsvis folk fra de baltiske lande. Lejren blev administreret af
det amerikanske militær. Balterne kunne ikke vende tilbage til
deres hjemland, som var blevet besat af Sovjetunionen, da de
frygtede repressalier. Lejren blev lukket i november 1951.
Mærkerne er trykt af det litauiske Røde Kors og må betegnes
som lokale postfrimærker.

Bruno Nørdam
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Generalforsamling den 12. april 2011
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 klubben vedtægter sådan ud:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse.
4) Fastlæggelse af kontingent (se nuværende takster i sidste
nummer af Takken)
5) Valg af formand for 1 år (på valg Erik Sørensen, som
genopstiller)
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige
årstal vælges 3 medlemmer – i lige årstal vælges 2 medlemmer
Jette Bach og Jannic Rasmussen genopstiller. Kim K. Nielsen
ønsker ikke genvalg
7) Valg af 2 suppleanter for 1 år (Kim K. Nielsen stiller op til
nyvalg i stedet for Mølgaard og Laila Larsen genopstiller)
8) Valg af 2 revisorer for 1 år (Hans Henrik Sørensen og Carsten
Laursen genopstiller)
9) Valg af revisorsuppleant for 1 år (Hugo Bach genopstiller)
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.
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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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        Bliv medlem af Randers Filatelistklub

       Takken er trykt af HVIDGRAFISK, Søndergade 1, 8900 Randers C


