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Hængslet
Medlemsblad for Århus Frimærke Klub

Sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub

Frimærkesamlerens julekort
Tegnet af Helga Tesch

Formanden har ordet
Kære frimærkevenner.
Husk at indbetale 100 kr. i kontingent i forbindelse med denne udsendelse af Hængslet. Se blanketten,
der er vedlagt bladet. Vi afregner
med DFT 20. januar, og har du ikke
betalt inden denne dato, er du forhenværende medlem.

Så er julemåneden ved at melde sig. Vi
prøver i december at lave lidt ekstra
pift på auktionerne, som er gået ganske godt i år.
Jeg synes, vi har haft et godt halvår
med fine foredrag og godt auktionsmateriale. Der har også været et godt
fremmøde varierende med 25-35 personer til møderne.
Vi er en ny bestyrelse og prøver, at
gøre det på vores måde. Vi begår selvfølgelig fejl, og dem skal man så indrømme. Vi havde fx placeret storauktionen på Mortensaften, hvor flere nok
har siddet og hygget sig derhjemme.
Ingen af os i bestyrelsen var opmærksomme på dette. Til gengæld
synes jeg, det var en sejr, at vi fik stablet en auktion med så fint materiale på
benene. Vi gør det bedre næste år!
Vi havde en genforeningsfrokost i
starten med fin tilslutning. Vi har med
fornøjelse betalt til klubmedlemmer, der spiste i forbindelse med besøg på udstillinger. Vi får forhåbentlig
også en hyggelig julefrokost med
Freddys hjemmebryggede snapse.
Det er også med stor tilfredshed, vi
noterer os, at adskillige af klubbens
medlemmer opnår fine bedømmelser
på udstillinger. Stort tillykke til dem.
Bredden i klubben er god, og vi er
en af de få klubber, der får nye medlemmer. Her i efteråret har vi fået 5
nye medlemmer. Det synes jeg er flot.
Vores generalforsamling gik godt.
Der var enkelte, der havde gode ideer
til noget, vi kan gøre bedre. Vi er glade
for positiv kritik. Vores pengebeholdning ser godt ud, vi har solgt godt i
efteråret.

Som det fremgår i bladet er der generalforsamling onsdag den 2. februar.
Vi glæder os til at se dig. Alle 4 på
valg, dvs. Kaj Erik Ullerup, Mikael
Nielsen, Poul Andersen og Torben
Madsen genopstiller. Skulle nogen
have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, kan vi godt bruge en mere.
Vi har arbejdet på at skabe et godt
foredragsprogram med topforedragsholdere. Der bliver en ændring, idet
der den 3. onsdag i måneden ikke er
programsat foredrag. Denne dag er
tiltænkt, at man her kan mødes i interessegrupper. Det kan godt tænkes, at
der er et spontanforedrag af højst 15
minutters varighed, men det vil tiden
vise.
Har du en frimærkeven, der trænger
til en god klub, så tag ham med ned i
klubben. Vi har gode ressourcer til at
lave en fremragende klub.
Vi køber de nyeste kataloger, og i
nærmeste fremtid er vi også godt funderet på ældre litteratur.
Jeg føler selv, at klubben er min tryggeste coronaboble, og jeg tror, vi slipper for restriktioner i fremtiden.
Velkommen i den nye sæson
Kaj Erik Ullerup
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Generalforsamling 2. februar 2022
December 2021
Der indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i Århus Frimærke Klub onsdag den 2. februar 2022 kl. 19,30
i lokalerne på Lokalcenter Vestervang.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12, stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 12. stk. 6 indsendes skriftligt til formanden senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse.
På bestyrelsens vegne
Kaj Erik Ullerup

”Billeder” fra efterårssæsonen 2021
Her er nogle korte klip fra forman- med flere hundrede dræbte. Posten blev
dens ugentlige medlemsbreve; et lille fundet og kom alligevel frem, selv om
den skulle bjærges på 16 meter vand.”
kalejdoskop over efterårssæsonen.
”Jeg vil betegne 10 kr’s auktionen
sidste gang som en succes. Mange fik
gode og ofte billige mærker med
hjem.”
”Sidste onsdag havde vi besøg af Henry Christensen. Han holdt et meget
spændende foredrag om Danmarks kvadrater i form af et powerpointforedrag,
godt styret af Otto Kjærgaard”.
”Næste gang skal vi høre den spændende historie om Landsudstillingen, levende fortalt af Sverre Reedtz Schultz.”
”Vi hørte sidst et fint postkortforedrag
om Århus havn (af Michael Nielsen).
Alt krydret med et par muntre historier.
På onsdag er det Ole Bech, der kommer
og fortæller om sin fine våbentype samling.”
”Tak til Hans Urbak for et katastrofalt
foredrag. Vi hørte om store katastrofer

”Allerførst tak til Hans Schiønning for et
spændende og muntert foredrag om Hasle Vest del I. … I morgen fortæller Otto
Kjærgaard om Grønlands posthistorie
fra den første vanskelige tid til 2. Verdenskrig.”
Med dette sidste ”brevklip” før deadline, ønsker redaktøren god jul til alle.
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Henning Pedersen . En frimærkesamler
Af Andreas Striib
Redaktøren havde indbudt sig selv til et
besøg hos Henning Pedersen. En storsamler, der hverken udstiller eller sælger. Men som gerne vil bytte.
Henning bor langt ude på landet i sit
barndomshjem. Han er nu pensioneret
efter et langt liv som smed med værksteder forskellige steder i Aarhus. Men
også efter et langt liv som inkarneret
frimærkesamler. Og hvor samleriet stadig kører på fuldt blus, næsten mere end
tidligere.
Det begyndte med frimærker i 1956,
hvor Henning som ti-årig fik en folder
med tilfældige frimærker som en gave
fra EBM, Engelsk Beklædnings Magasin. Det tændte noget hos Henning, som
dog ikke havde råd til at besøge frimærkehandlerne i Aarhus. Men lidt penge
fra konfirmationen blev brugt efter 2.
dagsgildet på en tur til Aarhus, hvor han
besøgte Kommissær Sørensen i Rosenkrantzgade. Sørensen solgte ud af restsamlinger til få penge, og det blev
grundstammen for mange af Hennings
samlinger. Her gjorde han også en gang
imellem rigtig gode køb. Fx Danmark
AFA nr. 87y, et 27 øres provisorie sat
tilfældigt op på en side mellem nogle
helt almindelige mærker.

Tyskland, Cypern – og på det senest
Frankrig. I hans Danmarks samling
mangler han AFA nr. 11A og 16A. Og
sådan er det med alle samleområderne.
Henning kan de numre, han mangler. På
hans skrivebord ligger der blandt andet
en pose med bundter af tysk besættelsespost fra 1. Verdenskrig. Dem er han ved
at gennemgå for at finde varianter eller
de få, han mangler.
I en periode i Hennings læretid tog arbejdet tiden fra frimærkerne, men fra
han var midt i tyverne, har de fyldt meget i hans fritid. I 1970’erne forestod
han gennem 5-6 år en cirkulationsklub,
JYDEN, hvor han én gang om måneden
sendte anbefalede breve med udvalgshæfter rundt i hele landet. I samarbejde
med en ligesindet. Han har stadig nogle
af udvalgshæfterne liggende. Det var

Når jeg spørger, hvad Henning samler
på, så er feltet bredt og velkendt. I hvert
fald otte områder, nemlig Danmark,
Norge, Sverige, Grønland, Færøerne,
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Et af JYDENS udvalgshæfter med afregning på bagsiden.

Porto’. Der er en stor bredde i samleriet.
”Jeg samler alting”, men jeg tror ikke, at
han har fortrudt det.

ikke for at tjene penge på salget, men de
frimærker, som var på kuverterne, når
udvalgshæfterne kom hjem, var gode
samleobjekter. Det førte også til, at han
samlede på danske frimærker med tillægsværdier. ”Men det er der ingen, der
gør mere”.

Der er også FN-samlingen og Røde Kors
- samlingen. Begge dele er oprindeligt
købt i mindre partier, fordi ”det så spændende ud”. ”Har du ikke fortrudt nogle
køb?” – spørger jeg. Men det synes Henning ikke. Måske dog, at han har købt
for meget.

Vi sidder og snakker sammen om samleriet i hans frimærkeværelse, som er fuldstændig besat med landemapper, indstiksbøger, FDC-mapper, kassetter med
nye mapper, der skal i brug, og kasser
med diverse. En del mangler at blive sat
op, og det er ikke altid let at finde tingene frem. Men der skal ikke mange stikord til, før Henning fortæller om andre
samleområder end landesamlingerne.

Med tiden interesserede Henning sig
også mere og mere for breve, både førfilatelistiske og senere breve, men han har
ikke endnu fået lavet en ordentlig systematik over disse. Det kunne han godt
tænke sig.
Henning har tit fået hjælp af folk i frimærkeklubberne og før i tiden, da kopimaskiner ikke var almindelige, fik han
hjælp i sin bank. Når han havde brug for
at få noget kopieret, gik han ned i Danske Bank, og mens han nød en cigar
sammen med sin bankmand, fik han sine
papirer vederlagsfrit kopieret.

Blandt andet har han samlet marginalblokke fra de første til de omkring 1600,
der er udkommet, inden de selvklæbende frimærker tog over. Her mangler han
nr. 263, 367, 884 og 885, som han håber
dukker op en gang.
Og så er der mapperne med kuverter
med 1. dags flyvninger, mapperne med
søndagsbreve – for ikke at snakke om
samlingen af breve med ’Utilstrækkelig

I øjeblikket er han ved at sætte frimærker fra blandt andet tyske delstater op på
ark, som en frimærkeven har hjulpet
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Henning har således mange danske skillingsmærker, som han meget gerne vil
have sat pænt op med både breve og
enkeltmærker, som er samhørende. Noget der efter min vurdering fortjener at
blive udstillet.
Når vi kigger ud af vinduet, får vi øje på
haven og markerne, de 7 tdr. land, som
hører til Hennings ejendom, og som han
også skal bruge tid på, især om sommeren. Men et par timer om dagen bliver
det nok alligevel tid til med frimærkerne.

Henning har dette meget tidlige korrespondancekort sendt fra Wien 1.5.1876.

ham med. Henning synes ikke selv, han
er så god på computeren, så han er taknemmelig for den hjælp, han kan få.

”Har du en plan, du arbejder efter?”,
spørger jeg. ”Nej”, siger Henning, ”men
når jeg sidder og slapper af mit rygerum,
så får jeg gerne en idé om noget, som
skal sorteres, sættes op eller efterses.”

Når jeg fandt på at besøge Henning, var
det fordi, jeg har oplevet, at Henning har
købt meget og meget forskelligt på auktionerne i Århus Frimærkeklub. Han er
først relativt sent, dvs. for en snes år
siden, begyndt at komme i frimærkeklubberne. Men her har han erhvervet
sig rigtig meget til sin righoldige samling. Og i flæng viser han mig mapper
med en hel DDR-samling, en Vesttyskog en Berlin-samling. Og en del andet
som jeg ikke fik noteret.

Og så er der jo også samleområder ud
over frimærker og breve, fx 1000 kroner
sedler og mønter. Disse og andre værdifulde ting opbevares i et brandsikkert
pengeskab, som ikke engang Egon Olsen kan bryde op.
Efter et par timer siger jeg farvel til en
samler, der som alle os andre gerne vil
fortælle om sin hobby. Hos Henning vil
det tage dage at komme igennem samlingerne. På vejen ud siger han da også,
at jeg er velkommen en anden gang.

Han startede i Århus Frimærkeklub,
medens de holdt til i Anchersgade – og
han er også medlem af Lystrup og Østjysk Frimærkeklub. Alle steder forsøger
han at finde nogle, han kan bytte med.
Det er god måde at få suppleret sine
samlinger på, synes Henning, men der er
næsten ingen, der bytter. På det seneste
har han dog fået nogle kontakter, hvor
der forhåbentlig kan komme mere gang i
bytteriet.
Der er meget, som han ikke vil af med.
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Generalforsamling . Den 29. september 2021
Kl. 19.30 bød formanden, Kaj Erik
Ullerup, velkommen til årets generalforsamling. Vi var i alt 26.

med. Jeg vedlægger kopi på generalforsamlingen af vores formålserklæring i
bestyrelsen.
Nationalt: Adskillige udstillinger har
været lukket ned på grund af corona. Der
er kommet gang i tingene igen, bl.a. udstilling i Hornslet, hvor flere af klubbens
medlemmer fik fine bedømmelser. I
midten af næste måned er der Nationaludstilling i Fredericia. Her deltager flere
af klubbens medlemmer med deres samlinger. Tag ned og støt dem! Klubben
giver et par stykker smørrebrød og en øl/
vand, ligesom vi gjorde i Hornslet. Det
er klubbens ambition at være den bedste
forbundsklub i Århus området med dygtige udstillere.

A. Valg af dirigent:
Kaj Erik Ullerup gik derefter til første
punkt – dirigentvalget. Andreas Striib
blev foreslået og valgt uden modkandidat af forsamlingen. Andreas indledte
med at få forsamlingens opbakning til
at afholde generalforsamlingen her i
september mod sædvanlig i februar
som følge af coronarestriktionerne tidligere på året. Da det ikke var indvendinger her imod, konstaterede dirigenten, at indkaldelsen var lovlig indvarslet med mindst 14 dage i og med, at det
er varslet i Hængslet Nr. 1. 2021. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet
til formanden, som herefter gik til pkt.
2 – beretning.

I næste måned er der repræsentantskabsmøde og den tidligere formand stopper.
Der er forslået ny formand, Lars Peter
Svendsen fra KPK. Han kan godt være et
velegnet bud. Han er formand for KPK,
er en trænet udstiller og en agtet dommer. Jeg deltager i dette møde og lytter
gerne, hvis nogen ønsker emner taget op.

B. Formandens beretning:

Lokalt: Vi har holdt alle de møder vi
kunne få lov til. Sågar opfandt vi på et
tidspunkt en ”biografløsning” med 10 +
10. Der har været meget spildt arbejde
med at bestille foredragsholdere, og så
afbestille igen. Det er dejligt at være i
gang igen og skønt at se, vi har været 3035 mennesker de to sidste gange, ja selv
under de vanskelige coronaforhold kom
folk og støttede op om klubben. Vi takker for opbakningen. Jeg synes, vi har
fine foredrag efteråret igennem. Vi har
også været heldig at købe auktionsmate-

”Jeg har nu været formand i 1½ år, og
det må siges at have været en udfordrende oplevelse.
I har haft en dygtig, ihærdig og stærk
formand i Hans Jørgen Høy. På forsiden af nr.1 Hængslet 2020 står der
”Det bliver ikke, som det har været,
men det har det måske heller aldrig
været”. Jeg takker min bestyrelse, Andreas Striib med klubblad og Kirsten
Gress med hjemmeside for at være et
rigtigt godt hold at arbejde sammen
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riale, så vi kan nærme os ambitionen om
at kunne tilbyde Århusegnens bedste
auktionsmateriale. Det er endvidere lykkedes at stable en storauktion på benene
til efteråret. Medlemstallet er på 89. Vi
har haft en god tilgang af nye medlemmer. To medlemmer er døde. I 2019 var
vi 87, så vi er stolte af fremgangen. Byttedagen i Århus har været aflyst, men
kommer i gang igen. Tak til Henning
Bonde for at deltage i udvalget.

moon, even if you miss, you`ll land
among the stars. Eller På dansk: Sigt
efter månen, og selvom du rammer ved
siden af, havner du blandt stjernerne.”
Forsamlingens behandling af beretningen. Allan Juul Pedersen efterlyste mere
nøjagtige perioder, som har været kontingentfri. Henning Bonde supplerede
med, at referaterne fra tidligere generalforsamlinger jo kunne studeres. Efter
flere bemærkninger om forholdet mellem kontingentfastsættelse og -opkrævning blev beretningen godkendt af forsamlingen, og dirigenten kunne gå til
næste punkt –

Kontingent: Der har ikke været opkrævet kontingent siden 2016. Vi har fundet
det meningsløst at opkræve kontingent
for 2020 og 2021 grundet coronanedlukninger, det samme gøres overalt i andre
klubber. Klubben indstiller til generalforsamlingen, at vi betaler et beskedent
kontingent på 100 kr. for 2022 for alle
medlemmer, både nye og gamle. Vi har
stadig en stor formue, vi ønsker ikke at
miste medlemmer og vil gerne have tilgang af nye, derfor dette beskedne kontingent. Vi vil stadig tære lidt på formuen på denne måde, men underskuddet
bliver lidt mindre. Det er lidt dyrere at
drive klub på vores måde. Mange foredrag - der købes de nyeste kataloger tilskud til udstillinger - gratis mad og
drikke et par gange om året. Vi tror,
vores tiltag vil give klubben fremgang.

C. Regnskab for 2020
var fremlagt på generalforsamlingen og
blev gennemgået af kasserer Poul Andersen. Regnskabet viste et større underskud som en følge af dels beskeden indtægt ved kontingent og dels manglende
indtægt ved salg. Selv om opskrivning af
lagerbeholdning til godt 30.000 kr. var
foretaget, måtte der konstateres et underskud på knap 21.000 kr., hvilket i vid
udstrækning var en følge af klubbens
mindre mødeaktivitet, som følge af nedlukningen i forbindelse med coronarestriktionerne.

Den kommende sæson: Vi har allerede
kontakt til adskillige gode foredragsholdere. Systemet med at skifte mellem
medlemsauktion og klubauktion virker
fint. Der vil nok også blive en spisning
på slutningen af sæsonen. Jeg vil slutte
med at takke alle for at gøre deres bedste
for at lave en god frimærkeklub bedre og
appellere til positivitet, når vi måske
kunne have gjort det lidt bedre.

Regnskabet gav af anledning til en debat
om dets negative resultat, og der blev
givet udtryk for forskellige vurderinger
om bl.a. opskrivning af lagerbeholdningen. I debatten indgik spørgsmålet om
fastsættelse af kontingent, og det blev
konkluderet, at kontingentet for 2022
fastsættes på den ordinære generalforsamling i februar 2022, uagtet at der
opkræves kontingent inden generalforsamlingen. På dirigentens forespørgsel

Mit håb for klubben: Shoot for the
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om forsamlingen herefter kunne godkende regnskabet, meddelte Niels Schou at
han stemte ”blankt”. Da ikke andre havde formelle indvendinger, konkluderede
dirigenten, at regnskabet var godkendt.

valg for en periode på to år. Begge blev
valgt med applaus. Herefter genvalgtes
revisorer (Andreas Striib og Henning
Pedersen).
H. Eventuelt:

D. Funktionsmænd.

Dirigenten meddelte, at ordet nu var frit.
Da der ikke var yderligere bemærkninger, kunne dirigenten hermed erklære
generalforsamlingen for afsluttet.

Ingen bemærkninger.
E. Kontingent.

Punktet var allerede behandlet under
punkt B. og C..

Herefter takkede Kaj Ullerup på klubbens vegne Andreas Striib for god ledelse af generalforsamlingen. Striib kvitterede med at rose bestyrelsen for dens
arbejde i en meget turbulent periode.

F. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling,
G. Valg af bestyrelse:

19. oktober 2021

Henning Bonde og Sverre Reedtz
Schultz var på valg og var villige til gen-

Henning Bonde, sekretær /
Andreas Striib, dirigent

Flyvepost fra frimærkeudstilling i Aarhus 1932

Brevkort fundet på nettet. Brevkortet er sendt 7.9.1932 fra A. Stoltenberg, Aarhus
tíl frimærkehandler Sørensen i Rudkøbing med følgende tekst:
Aarhus Philatelistklub afholder en større Frimærkeudstilling her d. 24. og 25. ds.,
der i denne Anledning lader en Flyvemaskine afgaa herfra til København med Luftpost. Prisen pr. Kort eller Brev 50 Øre pr. Stk. Porto ekstra. Kan forsendes overalt
i Land og Udlandet. Særlig Stempel … Afsendes et større Parti fra Venner og Bekendte.
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Drilleri og kurmageri på postkort
Den 20. oktober 1905 sendte ”Ørum” 18 postkort med nogle få ord på postkortenes
billedside, som kun gav mening, hvis postkortene blev sorteret i den rigtige rækkefølge. Alle postkort blev sendt til Frk. Marianne Fuglsang, N. Frihavnsvej 45, I, Ø.
Hun modtog dem samme dag. Når hun havde placeret postkortene i rigtig rækkefølge, kunne hun læse følgende tekst skrevet i bidder nederst på hvert postkort:

”October /København / Ø

Tulle skal ikke / hver Dag / gaa og vigte / sig med alle / hendes mange / Postkort. /
Hun revner jo nok af / Misundelse / naar hun ser, at De / faar saa mange / paa én
gang.
Venlig / hilsen / fra / Ørum.”
Alle postkort er som nævnt sendt og stemplet den 20.10.05. Frimærkerne, der dog
alle er aftaget, har været placeret på postkortenes billedside og annulleret med brotypestempel Kjøbenhavn STR. Postkortene er på tekstsiden ankomststemplet samme
dag den 20.10.05 med brotypestempel Kjøbenhavn Ø. Afgangs- og ankomsttiden er
den samme, nemlig 11-1 E, så postkortene er sendt og modtaget inden for 2 timer.
Postkortmotiv:
Tekst:
Fredensborg. Udsigt fra Dronninghøjen
October
Fredensborg. Normandsdalen
København
København. Parti fra Frihavnen
Ø
Fredensborg. Den russiske Portal
Tulle skal ikke
Skovshoved Hotel
hver dag
Roskilde. Trægaarden
gaa og vigte
Roskilde
sig med alle
Roskilde
hendes mange
Skovshoved. Baadehavnen
Postkort.
Fredensborg. Kejserens Villa
Hun revner jo nok af
Roskilde. Sct. Jørgensbjerg
Misundelse
København. Parti fra Frederiksberg Have
naar hun ser, at De
København. Ingeniørkaserne
faar så mange
København. Parti af Jernbanen og Frihavnen
paa en gang.
Fredensborg
Venlig
Jonstrup
Hilsen
Fredensborg. Kongebroen
fra
Fredensborg. Slotshaven
Ørum
Alle 18 postkort er udgivet af Peter Alstrup, København.
Prisen for dette kurmageri på postkort har i alt udgjort omkring 300 øre. Lokalporto
var 3 øre, dvs. 18 x 3 øre = 54 øre. Postkortene har kostet 10-15 øre pr. stk., i alt omkring 250 øre. Den samlede forsendelse er på næste side vist med det indledende og
det afsluttende postkorts for– og bagside. Fra de øvrige postkort er kun vist tekstdelen nederst på kortene i den korrekte rækkefølge.
Postkortene fundet, sorteret og beskrevet af redaktøren
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Inspiration til opsætning af frimærker
Fundet og opsat af amerikansk filatelist
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Tysklandsgruppen i Århus Frimærke Klub
Lars Kjærgaard
Jeg har forsøgt at sparke en særlig interessegruppe i gang vedr. at samle en
eller anden form for tyske frimærker,
forsendelser eller postkort. Først fik
jeg lavet en liste over Tysklandssamleres samleområder, men foreløbig har
jeg sendt til alle.
For at få gang i gruppen har jeg til
hvert møde foreslået, at vi efter det
ordinære møde mødtes de der havde
interesse i et bestemt område af Tysklandssamleriet, hvor vi så
• havde noget med, som vi gerne
ville vise
• havde noget med, vi ville spørge
om råd om
• have noget med, som vi gerne ville
sælge eller bytte bort
• havde mankoliste eller album med,
hvor der var bestemte mangler/
mankoer.

Hvad angår de to sidste af ovennævnte
punkter, ville det efter min mening
være godt, om vi også i højere grad
kunne bytte, i stedet for blot indbyrdes at sælge.
Spørgsmålet er om der faktisk er en
interesse for noget sådant. I stedet for i
forlængelse af de ordinære mødeprogrammer, har det været foreslået, at vi
mødtes kun Tysklandssamlere under
private former.

Det er der nu ikke kommet så meget
ud af (endnu). Der har været en del,
der havde noget med, som de gerne
ville sælge, primært til mig, og det er
nok ikke nok til at holde en gruppe
kørende.
Jeg ville gerne, om vi kunne få også
de to første punkter i gang. Har prøvet
at tage noget med, jeg arbejder med,
men interessen var begrænset.

Tysk stansningsfejl

Jeg ville gerne have nogle tilkendegivelser fra jer på, om vi skal prøve at gå
videre som jeg først har gjort og tænkt,
eller om vi skal mødes separat eller
om jeg skal droppe ideen om særlige
aktiviteter for Tysklandssamlere helt.
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Byttedage

Bestyrelsen

9. januar 2022
Byttedag i Bolbro.
Kl. 10—15. Bolbro Hallen, Friggasvej 14, Odense.

Formand og auktionarius:
Kaj Erik Ullerup, tlf. 30 52 75 48
E-mail: oldcovers64@gmail.com
Næstformand og sekretær:
Henning Bonde, tlf. 23 45 67 20

30. januar 2022
Byttedag i Sønderborg.
Kl. 9—15. Augustenborg-Hallerne,
Kettingvej 19, Augustenborg.

Næstformand:
Michael Nielsen, tlf. 60 37 67 24

2. april 2022
Byttedag i Viborg.
Kl. 10—15. Kasernehallen, Tingvej
17, Viborg.

Kasserer:
Poul Andersen, tlf. 86 27 40 22
Bestyrelsesmedlem og auktionsleder: Torben Madsen


Motto 1:
”Man finder ikke noget, medmindre man
leder efter det.”

Bestyrelsesmedlem:
Sverre Reedtz Schultz,
tlf. 61 78 86 20


Motto 2:
”Hvis man ikke ved, hvad man leder efter, finder man det aldrig.”


”Hængslet” redigeres af:
Andreas Striib, tlf. 20 54 20 43
E-mail: andreas.striib@gmail.com

Udstillinger

Tryk: FL-Reklame, Hørning.

26.—27. marts 2022
Post ’22
Propagandaudstilling i Hornslethallerne, Hornslet

Hjemmeside: www/aarhusfk.dk

Klubmøderne
afholdes i Lokalcenter Vestervang,
Vestervang 16-18, Århus med indgang gennem garageanlæg.

21.—23. oktober 2022
Nordia 2022
i Birkerød
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Program . Foråret 2022
5. januar. Otto Kjærgård gennemgår,
hvordan man laver et Power Point
show til et foredrag. Klubauktion.

der ingen grund til at gå”. Jeg er gået
til yderlighederne ved at samle frimærker fra hele verden. At samle giver
mening og tryghed, samtidig med at det
sætter os i stand til at skabe distance til
det irrationelle og absurde i tilværelsen. Når vi er opslugt af vores samleri,
retter vi fokus mod samlerobjekterne,
alt andet kan lukkes ude, vi bliver
bragt ind i en tilstand af harmoni, fordi
vi beskæftiger os med et af vores urinstinkter. Nøgleordet er at samle. Det
ligger til mennesket at samle, både
børn og voksne gør det i et eller andet
omfang. Foredraget er en forklaring
på, hvordan jeg griber det an.
Klubauktion.

12. januar. Per Sørensen: Danske
postkort som samleområde eller postkort på 1000 måder: ”Definition af
postkort, pionerkort. Postkortkvaliteter. Populære samleområder, værdisætning af postkort.” Det er vigtigt, at
du medbringer postkort, du vil vide
noget om, postkort du vil bytte med,
postkort du er ekstra glad for. Medlemsauktion.
19. januar. Fri bytteaften. Måske mødeaften for grupper. Måske et 10 minutters foredrag. Lidt sjovere auktion.
Vi laver en ny måde at mødes på hver
3. onsdag i måneden. Klubauktion.

16. marts. Fri bytteaften. (Se program
for 19. januar). Medlemsauktion.
23. marts. PFAR. Kom til en spændende auktion med kvartetten fra Fredericia, hvor ca. 200 lot sælges med en
startpris på 10 kr.

26. januar. Jørgen Gyldenløve. Jugoslavien. Spændende posthistorie Medlemsauktion.
2. februar. Generalforsamling.
9. februar. Ole Bech. Foredrag om 1
øre Våbentype. Se skønne forsendelser.
Klubauktion.
16. februar. Fri bytteaften. Se program
for 19. januar. Klubauktion.

30. marts. Robert Schou: Fortæller den
spændende historie om Zeppelinerne.
Flyv med og se skønne forsendelser.
Klubauktion.
6. april. Ivan Refsgård: Se verdens
bedste samling af Chr. IX udgaven
(1904-07). Det er bare topklasse. Samlingen er på vej til Verdensudstilling i
London. Medlemsauktion.

23. februar. Otto Kjærgård: Hvordan
sætter man sin samling op ved hjælp af
Publisher? Medbring evt. computer.
Klubauktion.

13. april. Program ikke endelig fastlagt. Klubauktion.
20. april. Fri bytteaften. (Se program
for 16. februar). Medlemsauktion.

2. marts. Fin Skriver: Se en guldmedaljesamling af reklamebreve tilbage
fra kvadratperioden. Imponerende flot
og velfortalt. Medlemsauktion.

27. april. Sæsonafslutning med spisning. Klubauktion.

9. marts. Søren Chr. Jensen: Verden
på Mærkerne. Asger Jorn sagde: ”Hvis
ikke man går til yderlighederne - så er
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