medlemsblad for

Randers Filatelistklub
Velkommen til Efterårssæsonen
2013

Se eller gense Erik Sørensen i TV om frimærker

Hold dig orienteret på klubbens hjemmeside
www.randersfilatelistklub.dk
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Klubbens bestyrelse
m.m.

Byttedage og udstillinger
efterår 2013

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

20. - 21. og 23. -24.
september
MOTIV 2013 i Post
Danmarks lokaler
6. oktober:
Byttedag i Randers,
Fritidscentret 10-16

Næstformand
og redaktør:
Bruno Nørdam
Kasserer:
Jette Bach

13. oktober:
Byttedag og udstilling i
Holstebro,
TDC- Hallerne 10-16

Auktionsleder:
Bent Varming

20. oktober:
Aarhus kl. 9-15

Sekretær:
Jannic Rasmussen

2. november:
Silkeborg kl. 9-15

Bibliotekar:
Dan Hougesen

30. november:
Klubbens juleudstilling

Cirkulationsleder:
Jannic Rasmussen

9. februar 2014:
Byttedag i Randers,
Fritidscentret 10-16
Der henvises i øvrigt til
DfT eller www.danfil.dk
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Formanden har ordet
Er verden ude af lave eller gået helt agurk?
Det er ihvertfald ganske ude af trit, når man i TV’s nyheder viser,
at postvæsenet uddeler blomster (tilsyneladende bekostelige) til
personer, der IKKE længere modtager post = breve.
Er det for at gøre grin med hele situationen eller for at sikre sine
medarbejdere beskæftigelse i, ja, i arbejdstiden??? Ja, skal man
le eller græde?
Men bortset fra alt andet, så vedrører det i allerhøjeste grad os
frimærkesamlere, for det demonstrerer jo den utrolige nedgang i
postmængden = brevforsendelser, som p.t. udgør 1/10-del af,
hvad der var tale om for bare få år siden. Og med de betydeligt
mindre oplag, som frimærker nu udgives i, er det sgu lige før, at
antallet af frimærker svarer til antallet af breve !!!
Umiddelbart gør det jo frimærker sjældnere, men samtidig bliver
det mere bøvlet, besværligt og dyrere at følge med i eller op på
nyhederne i normalt stemplet stand.
Gider man så fortsætte med sin f.eks. Danmarks-samling?
For mit eget vedkommende kan jeg sige højt og klart JA!
Forleden bladrede jeg lige gennem indstiksbogen med DK fra år
2000 – og som vanligt både glædedes og varmedes jeg over
bare at se på de – ja nærmest smukke papirlapper.
Samtidig hører man om store – nærmest utroligt store – udsving i
priserne på diverse ting og sager, små og store, der efter store
dyk er vendt tilbage til fordums interesse og prisleje.
Til slut vil jeg lige spørge. Hvorfor skulle det samme ikke ske for
frimærkernes/filatelistens vedkommende???
Så se nu bare at komme i gang med en ny spændende,
interessant og afvekslende sæson i Randers Filatelistklub med
start tirsdag den 27. august.
På gensyn !
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Formanden

Guernsey var tæt på at få tyske frimærker
af Bruno Nørdam

Den 30. juni 1940 landsattes tyske tropper på den engelske kanalø
Guernsey. Det var indledningen til en besættelse, som varede til
den 9. maj 1945.

FDC med halvveret 2 pence (Stanley Gibbons157)
Op til besættelsen anvendtes de britiske dagligmærker fra 1937
på øen. Det fortsatte man med indtil videre. Dog var lageret af 1
penny mærkerne ved at være tømt, så op til julen 1940 blev det
tilladt at bruge diagonalt halverede 2 pence frimærker.

Den tyske kommandant var dog ikke tilfreds med at breve til
Tyskland var frankeret med den engelske konges kontrafej, om
end halveret. Han fik overtrykt nogle ark af det frimærke, der var
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udgivet i England samme år i anledning af 100 året for verdens
første frimærke, og nogle mærker med Georg V’s portræt, med
hagekors.
Kommandanten sendte disse frimærker med overtryk til Berlin til
godkendelse. Det blev overraskende nok et afslag.
Man var på øen indstillet på at krigen ville vare ved efter at tyskerne
tabte luftslaget om England. Derfor besluttede Guernseys’ øverste
administrative chef på opfordring af postvæsenet at lade fremstille
specielle Guernsey frimærker. Man ville gerne undgå at blive
påtvunget tyske frimærker.

Arbejdet gik i gang i oktober 1940 og den 19. februar 1941 kunne
mærkerne med øens våbenskjold købes i værdierne ½, 1 og 2
pence. Der var så stor rift om mærkerne at et andet oplag straks
blev iværksat. Det blev samtidig bekendtgjort, at det ikke var lovligt
at anvende de halverede 2 pence mærker efter den 22. februar
1941.
Den engelske premiereminister erklærede den 8. maj 1945 som
VE-Day (Victory in Europe), men som tidligere nævnt forlod de
tyske tropper først kanaløerne den 9. maj 1945. Tre årsdagen
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for befrielsen blev markeret af det engelsek postvæsen med udsendelsen af to frimærker den 10.
maj 1948 (AFA 229 og 230).

Kilde: Ib Eichner-Larsen: Finurlige frimærker, Forlaget Skilling , 1998
Egen samling
Tak til Michael Gillibrand fra klubben for lån af FDC’erne.
NB! De overtrykte mærker er reproduktioner.

Efterlysning
Til klubbens 100 års jubilæumsudstilling i 2017
søges frimærker/forsendelser, der er afstemplet i
Randers på selve stiftelsesdagen den 11. november
1917.
Hjælp med at komme i gang med at udstille
Hvis du får lyst til at prøve at udstille vil Kell
Pedersen, Hugo Bach og Bruno Nørdam være
behjælpelig med råd og vejledning.
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Erik Sørensen i TV2 Østjylland
Den 26. februar 2013 kunne man opleve Erik Sørensen
på TV, hvor han gjorde reklame for Randers
Filatelistklub og talte om det at samle frimærker før
og nu. Gense udsendelsen via dette link.
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2013/02/
26?video_id=34731&autoplay=1

Eller find udsendelsen på denne måde:
1. vælg hjemmesiden www.tv2oj.dk
2. tast frimærker i søgefeltet
3. tryk på den fundne side med Erik Sørensen
På klubbens hjemmeside er der også et link til
udsendelsen.
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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Program for efterårssæsonen 2013
Tirsdag den 27. august
Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig varm sommer med et
almindeligt møde og bytteaften. Husk at auktionslisten til byttedagen
den 6. oktober 2013 skal sendes som mail til Bruno Nørdam:
bnordam@gmail.com .Send din mail adresse til Bruno, så får du
tilsendt skemaet med plads til 10 lots.
Tirsdag den 10. september
Hans Urbak fra Hornslet Frimærkeklub holder et foredrag om at
komme i gang med at udstille.
Tirsdag den 24. september
Storauktion over medlemmernes materiale.
Begynd allerede nu overveje, hvad du kunne tænke dig at sælge.
Søndag den 6. oktober
Byttedag i Fritidscentret. Se nærmere side 12
Tirsdag den 8. oktober
Frimærkekonkurrence mellem de 6 borde. Hans-Henrik Sørensen
og Bruno Nørdam har udformet spørgsmålene.
NB! Mødet foregår i lokale 8 ! Der er elevator.
Tirsdag den 22. oktober
I aften har vi klubbens storauktion. Der medtages således ikke
materiale fra medlemmerne. Kom og gør et røverkøb – måske
sæsonens bedste. Husk tilmelding til stiftelsesfesten den 19.
november.
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Tirsdag den 5. november
Tvungen placering. Vi gentager successen fra foråret.
Tirsdag den 12. november
Stiftelsesfest. Se mere side 13
Tirsdag den 19. november
Leif Grundtvig fortæller om sin samling af finurlige frimærker.
NB! Mødet foregår i lokale 8 ! Der er elevator.
Husk tilmelding til juleafslutningen den 3. december..
Lørdag den 30. november
Juleudstilling i Kulturhusets sal fra klokken 10.00-16.00. Her er
mulighed for at vise dine flotte samlinger frem for et interesseret
publikum. I år der der udstilling af Randers frimærker, udført af
kunstgruppen BIFROST.
Kontakt Dan og fortæl ham, hvad du ønsker at udstille. Se side
10.
Tirsdag den 3. december
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.
Tirsdag den 17. 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 14. januar 2014
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Juleudstilling med deltagelse af BIFROST

Juleudstillingen bliver i år noget ud over det sædvanlige. Randers
Filatelistklub har indgået en aftale med kunstskolen Bifrost om at
udstille tegninger og frimærker med Randers motiver.
Bifrost er en kunstskole for udviklingshæmmede under FOF i
Randers. Skolen har 22 elever, der bliver undervist af 8 lærere.
Alle lærerne er udøvende kunstnere ved siden af arbejdet på skolen.
Bifrost er kendt ud over landets grænser for sit arbejde med
udviklingshæmmede. Eleverne har udstillet i Danmark (bl.a.
Rundetårnet og Graceland Randers), Sverige, Finland, Japan og
U.S.A. Eleverne har fået frie hænder med hensyn til valg af motiv
og materiale til udstillingen. Dansk Filatelistik Forbund har lovet at
overføre tegningerne til frimærkeark (dog uden landenavn og værdi).
Et af formålene med dette projekt er at gøre opmærksom på at
Randers By aldrig har været på frimærker.
På juleudstillingen vil der som sædvanlig blive vist julemærker og
julekort. Der vil være et „Ta’ selv bord“, en konkurrence om at
„Gætte vægten“ på en kasse frimærker, hvor præmien er selv
kassen og tombola.
Der bliver mulighed for at købe de nye julemærkeark og frimærker.
NB! Husk at komme med gaver til den traditionelle tombola.
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Medaljer til klubmedlemmerne på Djurs 2013
Klubbens medlemmer gjorde sig fordelagtigt bemærket på
udstillingen Djurs 2013 i Hornslet i marts måned. Der var der guld
til Henning G. Jensen for „Broen en nødvendig del af menneskets
samfærdsel“ og til Bruno Nørdam for „Det danske kongehus på
frimærkeudkast“. Kaj Jensen udstillede for første gang sit eksponat
„Hurtigruten Bergen-Kirkenes“, som han fik Vermeille for. Sølv
var der til Leif Grundvig for „Motorsport“ og til Bruno Nørdam for
hans bog om Viggo Bang. Endelig modtog Bruno Nørdam
Sølvbronze for „Danica“.

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
Besøgstallet nærmer sig de 50.000.

Nyt fra generalforsamlingen 2013
Der var genvalg til Erik Sørensen som formand og til Jette Bach. Jannic
Rasmussen og Dan Hougesen. Den foreslåede kontingentforhøjelse
til 450 kroner , gældende fra 2014, blev vedtaget.
Fra medlemmerne fremkom mange konstruktive forslag om
hverving, udstillere og modtagelse af nye medlemmer og
fastholdelse af gamle. Bestyrelsen tog disse forslag til sig til videre
behandling. Nogle af resultaterne kan ses i efterårsprogrammet.
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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 6. 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 den 27. august eller
sendes pr mail til Bruno Nørdam: bnordam@gmail.com, senest
d. 24. september 2013, således at auktionslisten kan færdiggøres
i god tid inden byttedagen. Som en service kan aktionslisterne
udskrives fra hjemmesiden www.randersfilatelistklub.dk - fra
menupunktet byttedag.

Frimærker på Østervold lørdag den 31. august
Hvordan gør en frimærkeklub sig bemærket i det offentlige rum?
Reklamer er en god, men bekostelig, ting og siger kun noget for
eller til de i forvejen „frelste“.
Men nu prøver vi noget, som skulle give absolut størst mulig
opmærksomhed hos både „Per og Poul“:
Randers Filatelistklub har bestilt/købt en stand på Lion Club
Randers’ Bagagerums-marked på ØSTERVOLD LØRDAG den
31. AUGUST fra kl. 10.00.
Det betyder, at vi får et bord på 4 m længde at boltre os på og
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møve os ind på de hundredvis, ja nærmest tusindvis af mennesker,
der normalt besøger arrangementet. Klubben vil medbringe bl.a.
poser med frimærker til børnene og TAKKEN til de interesserede
- og det er jo DET vi skal gøre så mange som muligt. Standende
på markedet fordeles efter først-til-mølle princippet, så jo før vi
møder op, jo bedre muligheder har man. Og på samme måde vil
det øge effekten, hvis vi/klubben er nogle stykker til at sælge vor
klub til nye medlemmer, så sig lige til på klubmødet den 27. august
om du gider kigge forbi og hjælpe til.

Stiftelsesfest
En af sæsonens sikre topscorere er stiftelsesfesten, der holdes
den 19 november 2013
”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 5.
november til Jette Bach. På festligt gensyn.
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Nyttige oplysninger
Tilskud til udstillinger:
Klubben yder et tilskud på 50% af rammelejen, dog maximalt 500
kroner pr. år pr. medlem

Prisen for øl og sodavand ved klubmøder:
En øl koster 12 kroner og en sodavand 10 kroner

Pris for lodder til amerikansk lotteri på klubmøder:
Prisen pr. lod er 2 kroner. Pengene går til indkøb af kaffe,
franskbrød og ost

Leje af borde til klubbens byttedage for medlemmer
1 bord koster 50 kroner og supplerende borde 75 kroner. Husk
forudbestilling.

Auktionsbetingelser ved almindelige klubmøder:
Mindste opråb er 20 kroner. Prisen hæves med 5 kroner pr. bud
indtil 100 kroner, hvorefter prisen hæves med 10 kroner. Der kan
maksimalt være 60 lot pr. auktion.

Lotafgift ved salg:
Afgiften udgør 10% af salgsprisen.

Realisering af frimærkesamlinger
Som det fremgår af vedtægterne §8 skal bestyrelsen yde råd og
vejledning vedrørende en frimærkesamling, såfremt arvinger efter
et medlem ønsker det. Klubben påregner sig dog 10% af
salgsprisen..
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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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