medlemsblad for

Randers Filatelistklub
Velkommen til Efterårssæsonen
2011

Formanden Erik Sørensen hædres med forbundets
sølvnål i anledning af 25 års jubilæet som formand. Til
højre ses Søren Chr. Jensen, formand for DFF.
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Efterår 2011
Kendte byttedage:

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

18. september
Grenå kl 10-15
9. oktober
Holstebro kl. 10-16

Næstformand
og redaktør:
Bruno Nørdam

16. oktober
Fritidscentret
Vestergade, Randers

Kasserer:
Jette Bach
Græshaven 27
8920 Randers NV

23. oktober
Århus kl. 9-15
30. oktober
Silkeborg kl. 9-15

Auktionsleder:
Bent Varming

12. februar 2012
Fritidscentret
Vestergade, Randers

Sekretær:
Jannic Rasmussen

Udstillinger:

Bibliotekar:
Dan Hougesen

Horsens - HOFI 11
10. - 11. september 2010

Cirkulationsleder:
Jannic Rasmussen

Klubbens juleudstilling
26. november 2011

Vi henviser i øvrigt til DFT
2

Formanden har ordet
Tyvstart
Normalt (og ifølge vedtægterne) starter efterårssæsonen i
september, men det ville i år betyde, at vi først skulle mødes den
13. september (tirsdag i ulige uge), og så ville der jo ikke være
tid/plads til alle de planlaget aktiviteter
Derfor starter vi op allerede den 30. august, hvilket samtidig
medfører, at der bliver hele 9 klubmøder inden jul/nytår.
Dette vil afgjort behage deltagerne, og det er egentlig udtryk for
et forunderligt paradoks: Samtidig med at klubbens medlemstal
stille og roligt formindskes, stiger antallet af deltagere i
klubmøderne med endnu flere, så det gennemsnitlige
deltagerantal er over 50 personer.
Dette kan også tolkes derhen, at interessen for ”frimærkeriet”
kvantitativt er faldende, men stigende i kvalitetsmæssig forstand.
Måske lidt søgt eller lommefilosofisk, men alligevel dækkende
for tilstanden.
Og så et lille indskudt P.S: Det er egentlig utroligt nemt at spare
penge. At sende TAKKEN som B-post betyder på årsbasis 400
kr. mindre eller sparet udgift til porto.
Hermed hjertelig velkommen til efterårssæsonen 2011 i Randers
Filatelistklub.
Formanden
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Program for efteråret 2011
Tirsdag den 30. august
Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig god og solrig
sommer.
Husk at auktionslisten til byttedagen den 16. oktober 2011 skal
sendes som e-mail til Bruno Nørdam: bnordam@gmail.com
Send din mail adresse til Bruno, så får du tilsendt skemaet.
Tirsdag den 13. september
Thorvald Halkjær fra Skanderborg kommer og fortæller om
frimærkesprog. I begyndelsen af 1900-årene blev der udgivet
kort, som indeholdt vejledning til læsning af frimærkesprog.
Både frimærkets placering, men også dets farve havde en
betydning.
Tirsdag den 27. september
Gør et godt køb ved klubbens storauktion.
Tirsdag den 11. oktober
Vi får besøg af Frank Kastrup, som vi kender fra vore
byttedage. Hans stand er altid lige til venstre ved indgangen. Han
vil medbringe sit store udvalg af frimærker. Der er mulighed for
at supplere din samling.
Søndag den 16. oktober
Byttedag i Fritidscentret
Se mere side 12
Tirsdag den 25. oktober
Hans-Henrik Sørensen viser hvordan man kan udskrive
frimærkesider med programmet ”Steiner” og PageMaker.
Husk tilmelding til stiftelsesfesten den 8. november.
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Tirsdag den 8. november
Stiftelsesfest. Se mere side 14.
Husk tilmelding senest den 25. oktober.
Tirsdag den 22. november
Aage Nicolaisen fra Silkeborg fortæller om Estlands, Letlands og
Litauens nyere og meget omtumlede historie gennem deres
frimærker. Se Aage Nicolaisens hjemmeside
www.stamphistory.dk, hvor han på en overskuelig måde
forbinder historie og frimærker.
Husk det er i aften, der skal ske tilmelding til juleafslutningen den
6. december.
Lørdag den 26. 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 Dan og fortæl ham, hvad du
ønsker at udstille.
Tirsdag den 6. 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 og kaffe/kage.
Husk tilmelding senest på klubmødet den 22. november
Tirsdag den 20. december
Hvis du endnu ikke har købt en julegave, får du en sidste chance
her. Der afholdes rodekasse auktion med materiale fra klubben
og medlemmerne.
Vi ses i det nye år den 3. januar 2012
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Bronze til Henning G. Jensen
På verdensudstillingen i Lissabon i 2010 fik Henning G. Jensen
bronze for sit eksponat „The Rose“ (Rosen), som han har holdt
et spændende foredrag om i klubben.

Nyt fra generalforsamlingen
Der var for 26. gang genvalg til formanden Erik Sørensen.
Dan Hougesen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Kim
Nielsen, som ikke havde ønsket genvalg. Der var genvalg til
Jette Bach og Jannic Rasmussen.
Kim Nielsen blev i stedet valgt som 1. suppleant.
Laila Larsen fortsætter som 2. suppleant.
Der var genvalg til revisorerne Hans-Henrik Sørensen og Carsten Laursen og revisorsuppleanten Hugo Bach.
Det blev besluttet at bibeholde kontingentet uændret.
Efter generalforsamlingen takkede Erik Sørensen Kim Nielsen
for veludført arbejde i bestyrelsen.
Erik Sørensen blev hædret med forbundets sølvnål i anledning af
25 års jubilæet som formand.
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Realisering af en frimærkesamling
Klubben stiller sig til rådighed med råd og vejledning for
medlemmerne, når og hvis de kommer i en situation, hvor en samling
ønskes realiseret. Det fremgår af vedtægterne paragraf otte:
Klubbens bestyrelse kan af foreningens medlemmer, disses enker
eller arvinger købe og/eller formidle handel med samlinger til
foreningens medlemmer, enten i form af hele samlinger eller ved
opsplitning af disse. Ved formidling beregnes 10 % i provision.
Såfremt arvinger efter et medlem skulle ønske råd og vejledning
vedrørende en frimærkesamling, skal bestyrelsen give sådan
vejledning vederlagsfri.

Søger De: Mønter
Kataloger
Møntalbum
Møntskabe

eller: Frimærker
Frimærketilbehør
Porcelænsfigurer
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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Ju-hu nu er kortet mit.
Som de fleste nok ved, samler jeg på gamle
Randerspostkort. Det har jeg gjort i ca. 20 år.
Jeg har efterhånden en meget god samling,
men er til stadighed på jagt efter nye kort.
Det er netop sådan en jagt, jeg gerne vil
berette om her. I april måned 2003 fik jeg det
nye auktionskatalog fra Thomas Højland over
auktionen den 5. -10. Maj i Aarhus. Her var lot
nr. 5623, et postkort med en nisse og
påskriften ”Glædeligt Nytår” fra Randers
Postkontor med årstallet 1888. Opråbspris kr.
1500,-. Jeg blev helt varm.Jeg havde aldrig før
set et sådan kort fra Randers, og min hjerne
begyndte straks at tænke på, hvordan jeg
skulle forklare over for min kone, at jeg var
interesseret i dette kort. Jeg skal spare jer for
en større udredning, men jeg fik lov at købe
det. Selvfølgelig havde jeg orienteret hende
om,at det med salær nok blev ca. Kr. 2000,-.
Nu startede så ventetiden på ca. en måned
indtil auktionen. Det var en svær tid at komme
igennem.
Auktionsdagen oprandt. Jeg svedte frygteligt i
håndfladerne. Vi kom langt om længe til lot
5623 og mit kort fløj i vejret.
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Jeg var som i trance og hørte langt væk
Thomas Højland råbe 1500,- 1700, 1900 osv.
Jeg kunne ikke sanse at få hånden ned.
Fornuften og hensynet til konsekvenserne af at
beholde den oppe fik mig helt omtåget til at
tage hånden til mig ved ca. kr. 6000,- (husker
det ikke helt nøjagtigt i den tilstand, jeg var i ),
men hammerslaget blev kr. 6.200.
Skuffet og slukøret vendte jeg hjem. Da jeg
senere modtog resultatlisten, var der billede af
postkortet og teksten lød: Danmarks dyreste
postkort. Opråb kr. 1500,-. Hammerslag kr.
6.200,-. Derudover kom der så 25% på i
salær. Jeg fik senere kontakt med ham, der
købte
det og fik at vide, at han havde beholdt
I
armen oppe. Uanset prisen ville han havde det.
Han samlede ikke Randers, men julepostkort
og kartonkort fra før år 1900.
Nu er der så gået næsten 8 år siden og det
lykkelige er sket. Jeg har af omveje fået tilbudt
kortet, da den. der oprindeligt ejede det, har
solgt sin samling. Efter endnu en samtale med
min kone har jeg købt kortet. Jeg har lovet ikke
at oplyse prisen, men jeg kan da røbe at det
ikke er blevet billigere i løbet af de otte år.
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Jeg er jublende lykkelig og viser her mit kort.
For en god ordens skyld skal nævnes at dette
kort er det eneste kendte.
Med venlig hilsen
Kell

Se Kells eksponat med kortet på udstillingen Hofi 11 den
10. og 11. september
Ps. Kortet er afbilledet og omtalt i følgende bøger om postkort:
Steffen Riis: Danske brevkort og postkorts historie 1871 – 2006.
Udgivet 2006
Henrik Selsøe Sørensen, Claus Boie & Gorm Christensen: Fra
billedhilsen til postkort. Udgivet 2007 med prisangivelser på
postkort.
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Udstillingskonkurrence foråret 2012
Temaet for denne klubkonkurrence er „Mit fødselsår/min
fødselsdag /mit navn på frimærker“. Du kan f.eks. vise, hvad der
skete i det år, du blev født, eller afstemplinger på din fødselsdag.
Kun fantasien sæter grænser. Der er ingen formelle krav, ud
over at der mindst kræves 4 plancher.

Samlerlister for klubbens medlemmer
De medlemmer, der ønsker at delagtiggøre andre medlemmer i
deres samlerområder eller har ændringer til de lister, de allerede
har afleveret, bedes henvende sig til bestyrelsen, som vil sørge for
at ajourføre samlerlisterne. Samlerområderne vil blive lagt ud på
klubbens hjemmeside www.randersfilatelistklub.dk. Det er
bestyrelsens opfattelse, at listerne ikke skal være offentligt
tilgængelige med medlemmernes navne eller telefonnumre.

Juleudstilling
Lørdag den 26. november 2011 afholder klubben sin traditionelle
juleudstilling på Kulturhuset. Der vil igen være tombola og den
populære konkurrence „Gæt vægten“. Klubben vil sælge de nye
danske frimærker og julemærker. 2 x Bent (Enevoldsen og
Warming) vil være til stede med deres salgsstande.
Medlemmerne opfordres til at donere gaver til tombolaen. Det
behøver nødvendigvis ikke at være frimærker.

Klubbens hjemmeside
Forslag til forbedringer og ideer til indholdet af klubbens
hjemmeside modtages gerne.
Gør det i det hele taget til en vane at anvende hjemmesiden
www.randerfilatelistklub.dk
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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 16. oktober 2011, 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 på mødet
TIRSDAG D. 13 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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Hvad samles der på?
En uvidenskabelig undersøgelse, baseret på Randers
Frimærkeklubs samlerlister, giver følgende resultat over de 10 mest
populære lande:
1. Danmark (70%)
2. Norge (47%)
3. Grønland (44%)
4. Tyskland - alle områder (41%)
5. Færøerne (38%)
6. Island (29%)
7. Sverige (23%)
8. Finland (21%)
9. England (17%)
10. Tjekkoslovakiet (11%)
På en delt 11. plads med 8% følger Østrig, Holland, Irland,
Schweiz, Belgien DVI og Frankrig
Ca. 1/4 af medlemmerne samler også på motiver. Det kan være
vikingeskibe, jagt, ugler, cykelryttere, skak og biler.
At medlemmerne også er åbne for nye samlerområder, ses af, at
der er flere, der samler på frankeringsetiketter. Interessen for dette
område er vokset efter at etiketterne er blevet forsynet med en
kode for oprindelsesstedet.
Undersøgelsen er baseret på indberetninger fra ca. 1/3 af
medlemmerne.
En anden måde at se på, hvad der er mest populært, er at kigge på
dubletcirkulationen. Her er efterspørgslen størst på Island, Sverige,
Danmark, Tyskland med områder og Østrig i nævnte rækkefølge.
Der er en stigende efterspørgsel efter Estland, Letland og Litauen.
Bruno Nørdam
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Stiftelsesfest
En af sæsonens sikre topscorere er stiftelsesfesten, der holdes
den 8. november 2011
”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.
Sikkert 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 25.
oktober til Jette Bach.
På festligt gensyn.
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Normalt følges denne plan til klubmøderne:
Kl. 19.00:
Kl. 19.30:
Kl. 19.40:
Kl. 19.45:
Kl. 20.15:
Kl. 21.00:
Kl. 21.15:
Kl. 22.15:

Dørene åbnes
Formanden orienterer og der trækkes
mødepræmie(r)
Ordet er frit
Aftenens programpunkt
Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige
klubaktiviteter
Auktion (normalt ikke over 40 lot)
Kaffe / te m. brød + lotteri (2 kr. pr. lod)
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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Bliv medlem af Randers Filatelistklub

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