
Siden Sidst 

Vi begyndte 2019 den 9. januar, hvor vi 17 var medlemmer. Det blev en rigtig 

hyggelig aften med virkelig god stemning. 

 Uha, hvor der hygges! 

Der var 26 lots til salg på auktionen, nogle blev solgt på eftersalg. Slutresultatet 

blev, at der kun var et lot, der ikke blev solgt. 

”Juleferiens fund” blev vist af Niels Peter, det handlede om Grønland. 

En god begyndelse på det nye år. 

 

 Jane viser motivsamling af Engle ☺ 

Den 23. januar havde vi Motivaften, og der mødte13 medlemmer, vi kunne ikke 

have været flere. Mødet blev afholdt i kælderen, fordi Ældresagen havde 

Suppeaften i lokalerne ovenpå. Der var flere af os, der havde materiale med, 

som blev grundig studeret. Bagefter var der miniauktion med 15 lot. 

Vi afsluttede med kaffe og kage. Det blev en rigtig hyggelig aften. 

 

 Byttedag 3. februar i Sognehuset 



På klubbens byttedag den 3. februar nr. 64 var der desværre ikke mere end 60 

besøgende, det blev alligevel en rigtig god og hyggelig dag, der var god 

stemning og glade gæster. Maden blev rost i høje toner. 

 

 Andreas Striib, Viby J 

Vi var i alt 14 den 6. februar, hvor vi startede med miniauktion med 19 lot, 4 af 

dem blev ikke solgt. Derefter havde vi et meget spændende foredrag 

v./Andreas Striib, Viby J. det hed ”Postkort fortæller historien om lærer- og 

skolelivet for omkring 100 år. Andreas viste os rigtig mange fine kort. 

 Genfs. 2019. Lytter de, eller keder de sig?  ;-) 

Generalforsamlingen den 20. februar kan du læse referat fra under punktet 

Udstillinger og Arkiv på hjemmesiden! 

 Den lille Havfrue.. 

Den 6. marts var fremmødet desværre kun 9 medlemmer. Mange var 

forhindrede. Programmet var et medlem fortæller, og det var Torben Mogensen. 

Torben fortalte om sin samling fra Hawaii og viste os den. Han  viste os også 

sin samling af kort med Havfruer. Han havde også sine kort og frimærker fra 

Tasmanien med. Derefter var der en miniauktion med 16 lots, der blev kun 5 af 

dem solgt. Det blev et godt møde. 

Den 20.marts afholdte vi her i Ry Fællesmøde med klubberne fra Silkeborg, 

Odder og Skanderborg, denne aften var fremmødet 32. Aftenen startede med at 

Grethe bød velkommen, derefter berettede formændene fra klubberne om  



 arbejdet i det daglige. Der var en livlig debat, om især de 

senere års kontingentstigning til Forbundet. 

Derefter havde vi auktion med 32 lots  men Ikke alt blev solgt. 

Vi sluttede af med kaffe og brød samt hyggesnak. 

Vi mener i bestyrelsen, at det blev en vellykket aften. 

 Hilmar Lang, Hammel. 

Vi var i alt 16 den 3. april, hvor Hilmar Lang, Hammel fortalte os om sin samling  

” Et uddrag af Danmark samling 1851 – 1951 + bag i bogen”. Det var en meget 

spændende og lærerig fortælling. 

Vi fik også et nyt medlem denne aften. ☺  Et virkelig godt møde. 

Koncentration om USA samleriet! ☺ 

Søndag den 28. april havde klubben USA-Byttedag i samarbejde med USA-

samlerne i Danmark. Der var 24 besøgende (trods det flotte forårs vejr). Det må 

siges at være tilfredsstillende. 

Der var 74 lot på auktion, men kun få blev solgt. 

Jan Filtenborg udstillede det første udkast til et eksponat om præsidentserien 

fra 1938.                                        

På gensyn 4. september! 

Husk at vise os ”Sommerens fund”. 

Lis 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


