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Formanden meddeler: 
Efter næsten 10 år på kassererpo-

sten besluttede generalforsamlingen 

at vælge mig til formand for Mårslet 

Frimærke- og Møntklub. 

I denne periode er klubben vokset 

fra ca. 20 til nu omkring 40 medlem-

mer. Vi er absolut en klub i fremdrift. 

Der er flere årsager hertil. Dels har vi 

kørt en del hvervekampagner og 

dels har vi fået skabt et godt møde-

miljø på lokalcenter Kildevang, der 

giver os helt perfekte rammer til at 

afvikle møderne i.  

Vi har nu besluttet, at afholde møde 

hver tirsdag aften i sæsonen. Vi kan 

præsentere et mødeprogam, der 

efter vores bedste mening indehol-

der de ting, som har været efter-

spurgt.  

Jeg vil bestræbe mig på,  at vi på 

mødeaftenerne kan fastholde den 

gode, gemytlige og kammeratlige 

atmosfære, der altid har kendeteg-

net klubben. Det er mit indtryk, at de 

medlemmer, der møder frem, kan 

lide at være til stede.  

Vi skal også sørge for at forny os og 

skabe aktiviteter, der kan opfattes 

som meningsfyldte for så mange 

medlemmer som muligt. Bl.a. derfor 

vil vi prøve i foråret at lave en speci-

alauktion over mønter, postkort og 

breve. En klubtur til frimærkeudstillin-

gen i Vejle i februar kan også kom-

me på tale. 

Godt nytår til alle annoncører og 

medlemmer. 

Bjørn Eriksen 



På den sidste mødedag i foråret 

– den 26. april 2011 – udleveres 

præmien til det medlem, der på 

den måde har opnået flest point. 

Hvis to eller flere står lige, foreta-

ges lodtrækning. 

 

Så møder jeg 

da hver gang 

og får 53 point. 
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Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Mødepræmier.  

En ny form 

Gennem flere år har vi opereret 

med efter lodtrækning at udlod-

de en mødepræmie på hver mø-

deaften.  

Præmierne har mest bestået af 

indstiksalbum og kilovarer. 

Fra foråret 2011 prøver vi en ny 

form. 

Hver mødeaften indledes med, 

at alle fremmødte får mulighed 

for at besvare et spørgsmål om 

frimærker eller mønter.  

Svaret skrives på en seddel, der 

indsamles.  

Hvert medlem, der afleverer en 

seddel, tildeles 2 points.  

For et rigtigt afgivet svar gives 

yderligere 1 point.  

Og præmien….. den ses her. 

Danmark, AFA 67.  

Centralpostbygningen 

 

Da vi gerne vil omtales på net-

tet blandt foreningerne i Mår-

slet har vi lavet en lille hjem-

meside. Hjemmesiden, som vi 

senere kan drøfte fremtiden 

for, fremgår her: 

 

www.kortlink.dk/8fkq 

Vi håber på et godt samarbej-

de med Mårslet net, hvis akti-

viteter kan ses her: 

 

http://www.maarslet.net/ 

N Y  H J E M M E S I D E  

En mand var på session og lægen skulle se ham 

som han var skabt.  

Lægen siger, du er jøde du er omskåret.  

Nej jeg er jyde og det er almindelig slitage. 

Kontingent 2011 

Kontingentet for medlemskab i 2011 udgør 100,- kr.  

Beløbet kan betales på to måder: 

Betaling på en mødeaften                      

direkte til kassereren. 

Betaling til klubbens konto                

Djursland Bank,                                      

kontonummer 7266-1016807. 

Kontingentet må være betalt inden    

udgangen af februar måned 2011. 

Der kan ikke   

betales via giro. 
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Super Brugsen  Mårslet 

Åbningstider 

Mandag - fredag 

9 - 19 

Første og sidste 

søndag i måneden 

10 - 17 

30 

Lørdag 

8    - 18 

Frimærker og 

frimærker du 

tænker da aldrig 

på andet  

værsgo her er 

din kaffe. 



 

FREDENSGADE 20  DK 8100 ÅRHUS C   

TELEFON:  8612 0755         

TELEFAX:   8612 6664 

INTERNET:  WWW.WEIBEL.NU 

 

 

 

 

 

 

Til en motivsamling 

 

Søger jeg frimærker med  

opdagelsesrejsende  

f.eks. Columbus, Cook m.fl.  

Samt receptkuverter 

 

Kurt Petersen 

Tlf. 8672 5464  

 

 

Danmark og Cypern 

 

Hvorfor samle på alle de lette  

lande, prøv Cypern her mangler  

jeg mange 

 

Jørn Hofman 

Hof-man@webspeed.dk 

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 

  MØNTER 

  FRA 

  HELE 

  VERDEN 

 

  Forlang gratis  

     prisliste 

Jørgen F. Clauson-Kaas 

Volbyvej 87,  8464 Galten 

Tlf. 8695 4322  efter kl. 18 

Gamle postkort 

 

Fra Brabrand, Viby, Mårslet, 

samt helle Århus og Randers 

søges  

 

Jørgen Andersen 

Jp.andersen@mail.dk 
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Gratis                                            Gratis    

Her kan alle medlemmer     i hvert nummer  

 

frit indrykke en rubrikannonce helt efter eget valg. 

Gratis                                            Gratis  

Den 19. oktober afviklede klub-

ben sin årlige ordinære general-

forsamling.  Især blev mødefor-

men drøftet indgående. For før-

ste gang i klubbens historie har 

der været møde hver tirsdag på 

Kildevang. Hvert andet møde 

skulle være med de sædvanlige 

aktiviteter, og hvert andet møde 

skulle blot være en samling uden 

deciderede planlagte aktiviteter, 

men hvor medlemmerne fik mu-

lighed for at vise sine ting frem, 

bytte, snakke og bare være til 

stede uden dagsorden. 

Det havde vist sig, at der var stor 

interesse for denne form og 

fremmødet var aldeles tilfredsstil-

lende. Nogle mente, at der skulle  

være traditionelle aktiviteter på 

hvert møde. Konklusionen blev, 

at bestyrelsen skulle drøfte for-

men videre med henblik på for-

årssæsonen 2011. 

Regnskabet udviste et mindre 

overskud. Klubben råder nu over 

12.105,- kr. 

Klubbens medlemstal bevæger 

sig omkring ca. 40. 

Formanden Hans G. Rasmussen 

havde på forhånd meddelt, at 

han af private grunde måtte for-

lade formandsposten, som han 

ellers fandt både berigende og 

spændende. Han takkede for 

tiden på posten. 

Den nyvalgte bestyrelse blev 

Formand: Bjørn Eriksen 

Kasserer: Torben Leth 

Bestyrelsesmedlem:  

Jørn Hofman 

Bestyrelsesmedlem:   

Henning Frommelt 

Revisor:                                   

Jørgen Andersen, Mølleparken 

God jul til alle,  

medlemmer, annoncører  

og deres familie,   

samt et lykkebringende  

nytår 

Generalforsamlingen 2010 



Støt vore annoncører – de støtter os!! 

4.  januar Sæsonstart 

11. januar Bjørn Eriksen:  

   ”Århus Havns historie fortalt gennem postkort” 

18.  januar Almindeligt møde 

25.  januar Almindeligt møde. Måske foredrag 

1.  februar Almindeligt møde 

8.  februar Jørn Hofman: ”….om at samle Cypern” 

15.  februar Skrammelauktion. 

   Sidste indlevering til storauktion  

   og specialauktion (15.3. og 29.3.) 

22.  februar Almindeligt møde 

1. marts Thorvald Halkjær:  

   ”Pramdragerfarten på Gudenaaen” 

8.  marts Almindeligt møde 

15.  marts Storauktion. Ingen miniauktion denne dag 

22.  marts Hans Schønning: ”la Cour-slægtens historie” 

29.  marts Specialauktion for mønter, postkort og breve. 

   Ingen miniauktion denne dag 

5.  april  Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen: 

   ”Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening” 

12.  april  Almindeligt møde 

19.  april  Klubmesteskabet 2011 

26.  april  Sæsonslutning – god sommer! 

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 

Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

Mødeprogram forår 2011  

Dørene åbnes hver mødeaften kl. 18.45. 


