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Vi begyndte 2. halvår 2019 den 3. september, der mødte 13 medlemmer. 

”Sommerens fund” blev vist af Niels Peter og Grethe, og blev sendt rundt. 

På auktionen var der 22 lots til salg, 7 blev ikke solgt, men nogle af dem 

blev solgt på eftersalg. Det blev en hyggelig aften. 

 

 Kugleposten 

Den 18. september var programmet, foredrag v/Lars Peter Nellemann der  

hedder ”Kuglepost”. Foredraget var rigtig spændende. Der blev sendt mange  

indstiksbøger rundt, som vi kunne studere i. 

Vi begyndte med Miniauktion med 20 lots, hvoraf 17 blev solgt. Købelysten 

var stor til fordel for klubben. 

Vi var i alt 19 denne aften. FLOT FREM MØDE !!!!!! 

 



 Jane samler stadig på Engle ☺ 

Vi var desværre kun 10 medlemmer til mødet den 2. oktober. 

Vi begyndte som sædvanlig med miniauktion, der var 16 lots til salg, men  

7 blev ikke solgt. Derefter havde vi opsamling af nye samleområder. 

Knud Greve startede med, at vise os sit område, som er Spanske kolonier. 

Jane viste sin englesamling. Lis sine folkedragter. 

En god aften. 

 

 Sørens store passion er russiske frimærker. 

Vi var, selvom det er efterårs ferie 14 medlemmer den 16. oktober. 

På miniauktionen var der 11 lots til salg. 6 stk. blev ikke solgt, men 2 af 

dem blev senere solgt på eftersalg.  

Søren Wichmann Madsen fortalte os, hvordan han begyndte, at samle på 

frimærker. Det var en rigtig spændende fortælling. Der er mange måder, 

man kan begynde på. Det blev som sædvanlig en hyggelig aften. 

 

 

 



Den 30. oktober lød programmet på Hyggebyt. Vi var 12 denne aften. 

Der var 17 lots på auktion, 5 blev ikke solgt, men 2 af dem blev solgt på 

eftersalg. Grethe havde materiale med, som vi alle kunne se på. 

Derefter fik vi, som sædvanlig kaffe og kage. 

Næste møde lyder på foredrag. 

 

 

Vi havde en utrolig god aften den 13.november 2019, hvor vi var i alt 15. 

Programmet var foredrag v/Hans Schønning, Hasle, 8210 Aarhus V. 

Schønning præsenterer for første gang i en frimærkeklub sit nye bosteds 

eksponat omhandlende posthistorien i landsbyen/forstaden Hasle ved Aarhus. 

Samlingen har opnået en guldmedalje på udstilling i år og handler om post- 

omdelingen i landsbyen Hasle i 150 år fortalt gennem stempler og frimærker. 

Hele den lange tidsperiode vises på 128 stk. A4 plancher med mange ”utrolige” 

og anderledes postforsendelser og måske endda med et enkelt eller to helt  

almindelige og ordinære breve. 

 

 Hyggelig byttedag! 

På klubbens byttedag nr. 65 i hele klubbens levetid, kom der 65 besøgende, og  



det er 5 mere end sidste byttedag i februar 2019. Byttedagen blev afholdt, den 

17. november 2019. 

Stor TAK skal lyde til Jane (Niels Peters kone), hun hjalp os med maden og i 

køkkenet hele dagen. 

Også stor TAK til Lilian med serveringen og betaling af maden til frokost. 

Dagen blev rigtig hyggelig, og med god stemning dagen igennem.  

                                                                       

 Julestemning. 

Til juleafslutningen den 27. november var fremmødet 17 personer. Bordet var 

julepyntet, og der var klementiner, brune kager og pebernødder. Det blev den 

traditionelle og hyggelige juleafslutning med bankospil om de medbragte 
pakker.  

Jørgen Kjær Jørgensen var opråber, han fortjener stor tak for det!    

Bagefter var der glögg og æbleskiver.                                                                                                                                              

 

Vi ses til første møde i 2020 den 8. januar. 

Husk at vise os ”Juleferiens fund”. 

Lis                                                            

 


