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Adresser, mail adr.  tlf. nr.  

samt andre oplysninger,  

i det her blad 

gælder nødvendigvis ikke i dag. 

 

For at være helt sikker på at i får 

det rigtige gå derfor ind på 

 

www.maarfrim.dk 

 

Og find det sidste nye blad  



Bestyrelsen                

Formand:  

 Bjørn Eriksen,  

 Frøkærparken 16,  

 8320 Mårslet,   

 Tlf. 4012 1563 

 bjorneri42@gmail.com 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 2383 9486 

 hfr56@mail.dk 

 

Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com.dk 
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Best. medlem:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Hof-man@webspeed.dk 

 

Best. medlem:  

 Jørn Jønsson,  

 Pilegårdsvej 99,  

 8361 Hasselager  

 Tlf. 8628 1232 

 j.joensson@webspeed.dk 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 2926 7361 

 

www.maarfrim.dk 

mail: maarfrim@gmail.com 
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Velkommen til en ny sæson 

 

Jeg håber i alle har nydt den danske 

sommer, der har budt på noget blan-

det vejr.   

Måske har der været lejlighed til at 

tage sine frimærker eller mønter frem 

på de lidt mere kølige sommerdage.  

Mon ikke de fleste ser frem til en ny 

begivenhedsrig sæson i klubben? 

Der er i hvert fald rig mulighed at få 

gang i hobbyen igen. 

Vi har skruet et efterårsprogram sam-

men, hvor der - udover de traditionel-

le ting -  også er i alt 4 foredrag.  

De 3 af dem er oven i købet foredrag 

af egne medlemmer. Det er rekord og 

aldeles tilfredsstillende, at medlem-

merne på den måde støtter op om-

kring aktiviteterne. 

Sidste år havde vi en kanontur til tre-

kantbyttedagen i Fredericia.  

Derfor gentager vi succesen i år. De 

første 3 mødedage i september vil 

der cirkulere en tilmeldingsliste, hvor 

jeg vil opfordre så mange som muligt 

til at skrive sig på.  Det er søndag den 

29. september. 

Andet sted i bladet er der indkaldelse 

til generalforsamling.  

Den afholdes lidt tidligt i år, nemlig 

den 24. september. 

Og ikke at forglemme, så har vi også 

programsat vores traditionelle julefro-

kost, der plejer at være et af de helt 

store tilløbsstykker. 

Vel mødt til en ny sæson i klubben! 

Bjørn Eriksen  
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Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Mårslet Frimærke- og Møntklub,  

tirsdag den 24. september 2013  

kl. 19.30 på Lokalcenter Kildevang, 8320 Mårslet. 

 

Dagsorden: 

  

 1. Valg af dirigent 

 2. Formandens beretning 

 3. Regnskab 2012/2013 

 4. Kontingent 

 5. Beretning fra funktionsformændene 

  Biblioteket (Jørn Jønsson) 

  Storauktioner (Bjørn Eriksen) 

  Byttedagene i de Samarbejdende-  

  Frimærkeklubber  (Henning Frommelt)  

 6. Indkomne forslag 

 7. Valg i henhold til vedtægterne 

  Valg af formand. Bjørn Eriksen genopstiller ikke 

  Valg af 1 bestyrelsesmedlem.  

  Jørn Jønsson genopstiller ikke. 

  Valg af suppleant til bestyrelsen (p.t. John Jakobsen) 

  Valg af revisor (p.t. Jørgen ”Bank” Andersen) 

  Valg af revisorsuppleant (p.t. Steen Fogh) 

 8. Eventuelt 

 

 

Bestyrelsen 

 

Ny mødepræmie. 

 

Vi fortsætter vores lille klubkon-

kurrence omkring mødepræmi-

erne. For efterårssæsonen 2013 

vil der igen være 3 præmier at 

dyste om. Vi kører med de sam-

me regler som hidtil. På hver 

mødeaften får de enkelte med-

lem 2 points blot for at møde 

frem og skrive sit medlemsnum-

mer på en seddel. Kan man sva-

re rigtig på det spørgsmål, der 

også stilles på hver mødeaften, 

giver det 1 points ekstra.  

 

”God fornøjelse"        

 

Med venlig hilsen           

Bestyrelsen 

3. præmie. 

Postkort  

 

Aarhus  

Sct.  

Clemens  

Bro 

1. præmie.  

1 årbog fra Postverk Føroya  

1987 Med sorttryk 

2. præmie.         

Prestigehæfte  Louisiana 

Præmierne kan også ses på    www.maarfrim.dk    



 

På generalforsamlingen i Mårslet 

Frimærke- og Møntklub her den 

24. september 2013 har jeg valgt 

at stoppe som formand. Ikke for-

di jeg på nogen måde er utilfreds 

med vilkårene, men udelukkende 

fordi jeg nu gerne vil lave noget 

andet.  

 

Det har været mere end 10 forry-

gende år i bestyrelsen, først som 

kasserer og fra 2005 som for-

mand.  

Det har været en god tid, hvor 

langt det meste har været ren 

fornøjelse. Og det har været dej-

ligt at kunne opleve en temmelig 

voldsom medlemsfremgang. Fra 

at der alene var 7-9 medlemmer 

omkring bordet, da jeg selv star-

tede i klubben i 1992, er vi nu op-

pe tæt på de 50 medlemmer, 

hvor der på hver møde-

aften er omkring 25 til 

stede.   

En af de helt gode ting, der er 

sket for klubben, var flytningen 

fra Borgerhuset til Kildevang, 

hvor vore vilkår er noget nær 

perfekte. Og så er det tilmed 

gratis at være her, takket være 

den åbne politik Aarhus Kommu-

ne har valgt, der skal være om-

kring lokalcentrene. 

 

Jeg mener, at en formand skal 

være til stede på hver mødeaf-

ten, eller i det mindste bestræbe 

sig på det. Jeg har ønsket at stå 

frit og kunne disponere over tirs-

dag aftenerne selv. Derfor er jeg 

heller ikke indstillet på at lade 

mig genvælge. En anden grund 

er, at alting skal have en ende. 

Og jeg vil hellere selv takke af 

end blive ”afsat” på grund alder 

eller senilitet.  

 

Jeg er sikker på, at klubben er 

livskraftig. Og det vil den være, 

hvis vi bliver ved med at lave ak-

tiviteter, der taler til medlemmer-

ne.  

 

Nu vil jeg nyde tilværelsen blandt 

i andre og samtidig udtrykke hå-

bet om, at den nye bestyrelse vil 

få vind i sejlene. 

 

 Bjørn Eriksen 

Farvel til formandsposten 
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Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 

Mødepræmie forår 2013 

Mødepræmiekonkurrencen blev 

afgjort på den sidste mødeaften, 

tirsdag den 30.april 2013. 

 

Efter besvarelse af aftenens 

spørgsmål havnede 4 medlem-

mer på i alt 38 points.: Det var 

Henning Frommelt, John Grøn-

bæk Jakobsen, Torben Leth og 

Jørgen Peter Andersen. 

 

Der var 3 præmier at dyste om, 

og der måtte derfor tillægs-

spørgsmål til. Alle spørgsmål 

handlede om frimærkeåret 1963. 

Her trak Jørgen Peter Andersen 

det længste strå, idet han i fina-

len slog Torben Leth, der måtte 

nøjes med 2. præmien. 3. præ-

mien gik til Henning Frommelt 

mens John Grønbæk Jakobsen 

lige akkurat havnede uden for 

præmierækken. Ligeså Preben 

Madsen og  John Frandsen, der 

begge med 37 points kom på de 

næste pladser. 

 

Præmietagerne ønskes hjerte-

lig tillykke. 



Tirsdag den 23. april afholdt 

klubben klubmesterskabet for 

2013.  

I alt deltog 27 medlemmer i 

konkurrencen, Vinder og klub-

Klubmester 2013 

mester blev Steen Fogh, i øv-

rigt for anden gang. 

Steen førte fra start til mål, 

idet han som den eneste fik 

11 rigtigre på tipskuponen ud 

af i alt 13 mulige. 

På de følgende pladser kom,  

Lita Borg,  

AFA nr. 178-180. Kræftserien   

Bjarke Danielsen  

Miniarkh. med Dansk Revy 

Erik Brædder  

AFA nr. 11. 2 Skilling med 

nummerstempel 5 (Aarhus) 

 

Vi ønsker alle 4 præmievinde-

re til lykke. 

Formanden overrækker her pokal og 1. præmie til Steen Fogh    

Danske forsendelser 

1875-2003 

 

Hører du til blandt de samlere, 

som har brug for at vide, hvad 

det i 1930 kostede at sende et 

brev pr. luftpost til Hong Kong? 

Eller måske har du et postkort, 

sendt fra Horsens til Odense i 

1877, og vil gerne vide, om 

frankeringen er den rigtige. 

Så kan du finde svaret i Niels 

H. Bundgaards nye bog 

"Danske forsendelser 1875-

2003". Takst-tabellerne er base-

ret på de originale tabeller i 

Postmuseet og Post Danmarks 

arkiver. Og bemærk, at bogen 

også dækker forsendelser til 

udlandet, før Verdenspostunio-

nen UPU blev stiftet - et områ-

de, de fleste andre publikatio-

ner ikke har med. 

Gotfredsen og Haff " Danske 

Breve 1851-1979" har de fleste 

forsendelsestyper med, men 

bøgerne slutter i 1979 og man-

ge takster til udland er udelad-

te, så en revision, der medtager 

de næste godt 20 år må være 

påtrængende. Mats Hedenius 

bog om luftpost er en særdeles 

grundig bog, som er uundvær-

lig, hvis man arbejder rimeligt 

dybt i emnet, men selvom den 

er fra 1992, slutter den alligevel 

i 1971, da der blev enhedstakst 

for luftpostforsendelser, eller al 

post, i det mindste for visse 

forsendelsesarter, blev befor-

dret med luftpost uden at der 

skulle erlægges et specielt luft-

postgebyr. 

Gennem arbejdet med forsen-

delser støder man ofte på pro-

blemer med at bestemme den 

korrekte takst for en given for-

sendelse. Tolbøls takstforteg-

nelse 1851-2008 kan være til 

stor hjælp og ligeså Gotfredsen 

og Haff samt Mats Hedenius. 

Imidlertid mangler der nogle 

forsendelser og gebyrer i Tol-

bøl, ligesom taksterne til Grøn-

land, Færøerne og Dansk Vest-

indien ikke er med. Taksterne til 

"Øvrige Udland" starter 1. juli 

1875, og omfatter kun takster-

ne til medlemmer af Verdens-

postforeningen. 

En uundværlig bog for alle der 

analyserer forsendelser. Bogen 

indeholder stort set alle takster 

for brev- og pengeforsendelser 

i og fra Danmark i perioden 1. 

januar 1875 til 1. januar 2003, 

herunder også et stort udvalg 

af taksterne til udlandet før 

UPU.  

"Danske forsendelser 1875-

2003" er derfor nødvendig for 

alle samlere, der arbejder med 

at analysere danske breve. 
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Støt vore annoncører – de støtter os!! 
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Til en motivsamling 

 

Søger jeg frimærker med  

opdagelsesrejsende  

f.eks. Columbus, Cook m.fl.  

Samt receptkuverter 

 

Kurt Petersen 

Tlf. 8672 5464  

Århuspostkort  

og luxstemplede mærker søges.  

 

Gå ind på min hjem-

meside og se, hvad jeg mangler, 

og hvad jeg afhænder 

Alle er velkomne 

www.bjorneri.dk 

Bjørn Eriksen 

 
Gamle postkort 

 

Fra Brabrand, Viby, Mårslet, 

samt helle Århus og Randers 

søges  

 

Jørgen Andersen 

Jp.andersen@mail.dk 

 
Søges postkort  

Fra Frederiksbjerg 

samt frimærker  

med motiver af jernbane 

Europa undtaget 

Danske jernbane fragtmærker. 

Bent Sørensen 

byoffset@post2.tele.dk 

 IN-PO Frimærker & Mønter 

  

Vi fører alt i frimærke & mønt  

tilbehør/litteratur, der kan skaffes. 

 Vi har åbent efter telefonisk aftale. 

Tlf. 8629 3675 

 

Sydtoften 25   8260 Viby J                       

www.in-po.dk 

 e-mail in-po@tdcadsl.dk 

 

 

 

  MØNTER 

  FRA 

  HELE 

  VERDEN 

 

  Forlang gratis  

     prisliste 

Jørgen F. Clauson-Kaas 

Volbyvej 87,  8464 Galten 

Tlf. 8695 4322  efter kl. 18 

 

 

 

Mårslet Frimærke- og 

Møntklub’s     hjemmeside 

www.maarfrim.dk 

Har i gode idéer til noget 

der kan laves om. 

Send  en  e-mail:  

maarfrim@gmail.com   

Jeg søger frimærker  

fra Cypern og Malta. 

Postkort med motiver fra  

Skovbådene der sejlede langs  

sydkysten ved Aarhus. 

Småskibsfarten på Aarhusbugten. 

Postkort med motiver fra  

restaurationer og traktørsteder  

omkring Aarhus. 

hof-man@webspeed.dk 

 
Brug www.maarfrim.dk  

den er lavet for dig der samler på frimærker, mønter, 

og gamle postkort fra Mårslet og omegn. 

Frimærkesamlere skal ifølge 

lægerne være ”bedre liv” idet 

de i kraft af deres hobby og 

omgang med andre menne-

sker lever længere end gen-

nemsnittet, ligesom de i almin-

delighed er mindre udsat for 

sygdomme.  

Faktisk er at samle på frimær-

ker en accepteret behand-

lingsmetode, der anvendes 

på en række polske sanatorier 

og klinikker.  

En sidegevinst er, at man kan 

pleje sit helbred bedre med 

denne hobby hele livet – ikke 

kun nogle aktive år.  

 

For dit helbreds skyld:       

mød op i Mårslet  

frimærke og møntklub  

Et bedere liv 

Hvordan er det 

de drejer i Hirts-

hals, eller står 

på hovedet.  

Det kan jo også 

være det er en 

vesterhavs-

storm  



HJÆLP til selvhjælp i f.m. døråbner i tidsrummet 18.45 - 19.20,  

husk at sidst ankomne  

venter med at gå ind til næste kommer osv. 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

www.maarfrim.dk 

Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

Mødeprogram efterår 2013  

Dørene åbnes hver mødeaften kl. 18.45. 

  3. september   Sæsonåbning     Almindeligt møde  

10. september   Foredrag    Knud Greve  

     Der omhandler de sidste 150 års  anvendelse af 

     kvinder på postkort,  

17. september   Skrammelauktion 

24. september   Generalforsamling   se andet sted i bladet 

29. september   Søndag den 29.9.   SE MER PÅ   www.maarfrim.dk 

     Fællestur til Trekantbytte i Fredericia   

  1. oktober   Almindeligt møde  

  8. oktober   Almindeligt møde  

15. oktober   Almindeligt møde 

22. oktober   Foredrag     

     Om at samle Kina (fra 1949) ved Jørgen Arentoft 

29. oktober   Almindeligt møde  Sidste indlevering til storauktion 

  5. november   Foredrag om Frederiks VIII ved Kaj Ullerup, Beder 

12. november   Almindeligt møde 

19. november   Storauktion 

26. november   Samlermarked Her må medtages alle effekter 

  3. december   Den glücksborgske familie      Henning Frommelt 

10. december   Julefrokost 

17. december   Almindeligt møde         Æbleskiver og julegløgg 

   

   God jul og godt nytår 

 

7. januar 1. møde i det nye år 2014 

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme, 

gå derfor ind på  www.maarfrim.dk  der altid er opdateret. 


