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MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

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  

OKTOBER        2014 
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MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale  

 

 

Lokalcenter, Kildevang,  

Langballevej 3, 8320 Mårslet  

(dørene åbnes kl. 18.45)  



Bestyrelsen                

Formand:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Hof-man@webspeed.dk 

 

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 

 

Best: medlem:  

 Torben Johnsen  

 Nørrevænget  95  

 8310  Tranbjerg J  

 Tlf. 8614 4465 

 

Best: medlem: 

 Jørgen Andersen  

 Mølleparken 10  

 8320  Mårslet  

 Tlf. 86 29 37 99 

 Jp.andersen@mail.dk 

 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 2926 7361 

 

www.maarfrim.dk 

mail: maarfrim@gmail.com 
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Auktionen finder sted på Lokalcenter 

Kildevang, 8320 Mårslet. Der er efter-

syn samme dag fra kl. 18.45. Der er 

endvidere eftersyn på klubmødet den 

28. oktober 2014. 

 

Salgsmaterialet er gennemgået og  

efter klubbens bedste skøn fri for fejl.  

Forefindes der mod forventning fejl, 

som ikke er anført i auktionslisten eller 

på lotomslaget, skal reklamation ske 

senest 14 dage efter auktionens afhol-

delse direkte til klubbens formand. 

 

Skriftlige bud skal være klubbens for-

mand i hænde senest på auktionsda-

gen kl. 15.00. Formandens navn og 

adresse fremgår af dette blad. 

 

Skriftlige bud går altid forud for bud i 

salen. 

 

Køberen betaler alene hammerslags-

prisen. Klubben beregner sig et salær 

ved sælgeren på 10 % af hammer-

slagsprisen. Køber betaler for forsen-

delsesomkostninger ved fremsendelse 

af lottet. 

 

Enhver auktionsdeltager i salen kan 

umiddelbart - og senest 5 minutter ef-

ter hammerslag for sidste lot - begære 

usolgte lots genoptaget. 

Storauktion tirsdag den  

4. november 2014, kl. 20.00 

Se også auktionen på    

www.maarfrim.dk 
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Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Referat fra generalforsamling 07.10.2014. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

 Hans G. Rasmussen. 

2. Bestyrelsens beretning:  ( Jørn Hofman ) 

 Oplæst af Jørn Hofman. Beretningen blev vedtaget. 

3. Regnskab 2013/2014:  ( Torben Leth ) 

 Regnskabet fremviste et mindre underskud, dette kunne dog forklares af, 

 en donation til Kildevang til indsamlingen af midler til indkøb af en ny bus  til 

 beboerne på Kildevang. Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger. 

4. Kontingent: 

 Uændret 100 kr. pr. år. 

5. Beretning fra funktionsformændene: 

 Biblioteket Jørgen Peter Andersen. 

 Jørgen Peter Andersen havde ingen særlige bemærkninger til Biblioteket. 

Storauktioner Henning Frommelt. 

 Henning  konstaterede at der var materiale til afholdelse af en storauktion. 

Byttedagene i de Samarbejdende  Frimærkeklubber Henning Frommelt og Tor-

ben Johnsen. 

 Henning Frommelt fortalte om den aflyste Byttedag i Aarhus, og at der blev 

 arbejdet på at afholde en ny et andet sted, når man havde fundet et egnet 

 lokale. 

6. Indkomne forslag: 

 Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg i henhold til vedtægterne: 

 Sidste år lykkedes det ikke at finde en formand, denne gang opstillede  

 Jørn Hofman resten af sin valgperiode, følgende blev valgt: 

      Valg af formand:    Jørn Hofman.  valgt for 1 År. 

      Valg af kasserer:     Torben Leth.   genvalgt for 2 År. 

      Valg af  bestyrelsesmedlem:   Henning Frommelt. Genvalgt for 2 År. 

      Valg af suppleant til bestyrelsen:  John Jakobsen.  Genvalgt for 1 År. 

      Valg af revisor:     Steen Fogh. Genvalgt for  1 År. 

      Valg af revisorsuppleant:     Preben Madsen. Genvalgt for 1 År. 

8. Eventuelt: 

 Der blev udtrykt ønske om mere tid til bytteri og socialt samvær. Man blev 

 enige om, en aften om måneden ikke at begynde på auktion før Kl: 20.30. 

 Bestyrelsen indarbejder det ønskede i programmet.  

 Der var en opfordring til, at flere medlemmer på mødeaftener fortalte om 

 hvordan og hvorfor de samlede på netop deres områder. 

 26 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

  

P.B.V. 

Jørn Hofman. 

Beretning til generalforsamling 07.10.2014. 

 

Så er der igen gået en sæson i klubben, og vi må sige, vi kan være godt tifreds 

med fremmødet, og de afholdte aktiviteter.  

Der har været rigtig mange og fine lots i de afholdte auktioner.  

Der var igen en tæt kamp om at vinde de udsatte præmier i  

forårets mødepræmie - konkurrence de dygtigste var:  

Keld Jørgensen. 42 Point Børge Frederiksen 41 Point og Bjørn Eriksen 40. Point.  

 

Den helt store begivenhed i året var klubbens 40 års jubilæum 29.04.2014.  

 

Vi havde til dagen lånt lokalet ved Brugsen, her havde vi lavet en udstilling af 

forskellige medlemmers samlinger, det omfattede både frimærker og postkort.  

Vi havde også opstillet en P.C. der fremviste en lang række postkort,  

med motiver fra Mårslet og omliggende byer. 

  

Samtidig havde vi i Mårslet Bladet, og på forskellige opslag i Mårslet og omegn,  

opfordret folk til at komme med deres samlinger, så vi kunne bedømme dem, 

der dukkede da også flere op, men der var ikke de store fund blandt dem, vi fik 

da en god snak med de fremmødte, og hvem ved, måske var der et kommende 

nyt medlem blandt dem.  

 

Om aftenen havde bestyrelsen indbudt medlemmerne til en fest på Kildevang,  

der blev budt på smørrebrød og ostemadder. Det blev en rigtig hyggelig aften, 

med god mad og drikke, og så blev der fortalt historier, rigtig mange,  

der var ikke nogen der holdt sig tilbage.  

 

Hvis vi gør forårssæsonen op har der været 17 mødeaftner med et samlet delta-

gerantal på 408 medlemmer, det giver et gennemsnit på 24 deltagere pr. aften.  

Det kan vi vist være godt være tilfreds med.  

28.09. var der byttedag i Fredericia, klubben havde som sædvanlig arrangeret  

en tur derned, der blev budt på frokost til alle de medlemmer der var taget med,  

det blev en rigtig god dag for alle.  

 

Til slut vil bestyrelsen sige tak for året der er gået og håbe på en god  

og spændende ny sæson.  

 

På bestyrelsens vegne.  

Jørn Hofman.  



Lot Kat. 

Nr. 

*/** 

st 

Beskrivelse Kat. 

pris. 

Op-

råb 

   Danmark   

STORAUKTION 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

tirsdag den 4 november 2014 

1 1 ST 4 R:B.S.  chokoladebrun 600 50 

2 13 ST Parstykke,  nr. stempel 4  Ålborg 160 20 

3 33 ST Blå  juni 1882  nr. stempel 30  horsens 900 150 

4 61 ST 35 øre provisorier  karmin / grå 600 60 

5 116 ST Genforeningsmærke  100 10 

6 120  ER UDGÅET 450 45 

7 144 US Luftpost  10 øre grøn      hængslet 250 30 

8 146 US Luftpost  25 øre rød        hængslet 400 45 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Lot 4 Lot 5 Lot 7 Lot 8 

6 

Frederik har fået en mystisk besked. Hvem er det, han 

skal møde hvor - og hvornår?  

2        m                    3 

9 177 ST 10 kr. Christian X   rød/grøn 350 35 

10 186-95 ST 1930 Chr.  X´s 60 års fødselsdag  400 40 

11  ST 75 uidentificerede stjernestempler høj 25 

12  PF Danske slotte  miniarkhæfte MH1    220 50 

13 V1 - 10 ST Temaark  tillykke  100 

14  ST Frankeringsmærke                                 

frimærkeforum 10 Roskilde på kuvert  

 

15 

15  ST Restudvalgshæfte  ren lux   høj 100 

16  ST Dk  Stenders album mange mærker     

bla. 12 skilling Mærker og 1 posthus  

 

1500 

17   2 stk. Lindner D-album   1966-2008       

m/klemlommer  som nye 

 

75 

      

   Julemærker  
  

18   Julemærkeark  provisorium 1978/1982 
220 30 

Lot 10 

7 



Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 

9 

   Jernbanemærker  
  

19  PF 10 ark  H.H.J. jernbanemærker 
 100 

20  PF 3 ark godsfrimærker  H.H.J.                  

Horsens - Odder ruten  40 

21  PF 13 ark godsfrimærker H.H.J. 
 100 

    

  

   Div.  
  

22   3 hæfter 4 rigsbankskilling pladning af 

plader l, ll, lll, og lV  0 

    
  

   Færøerne  
  

23 Fc  1-4  4 stk. frankeringsetiketter  
 80 

    
  

   Frankrig  
  

24  ST Album Frankrigs samling  
 75 

    
  

   England  
  

25  PF Årgang  1997, 2000 og 2001 minia. 1980 3900 350 

    
  

   Tyskland  
  

26  ST Komplet samling Bundesrepublik           

fra starten 1949 til og med 1990  28000 1700 

27  ST Tyskland 1872 - 1972 i Schaubek album  
 900 

Lot 20 Lot 21 Lot 19 

Foto af lot 19, 20 og 21 er kun en del af de samlede lot 

   Diverse.  
  

28   Malerier på frimærker                            

opsat i album med lommer  30 

29   Ægyptens monumenter i indstiksbog 
 35 

30   Bosnien Herzegowina i ringbind 
 45 

31   Motiver:   kunst, rumfart, blomster, vilde 

dyr, sport, fugle fisk  30 
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MØNTER  OG  SEDLER NÆSTE SIDE 

Inderst inde ...  

Hanne var en rigtig filur og havde ofte lavet numre med sine veninder, 

men nu var hævnens time inde. Til hendes fødselsdag købte de et par 

minimale trusser, lagde dem i en tom chokoladeæske og pakkede den 

ind i gennemsigtig cellofan. Hanne takkede for gaven, men efter tre 

uger havde veninderne intet hørt, og til sidst kunne de ikke vente læn-

gere og spurgte, om chokoladen havde smagt godt. »Jeg ved det ikke. 

Et par dage efter fyldte min chef 50 år, og da jeg havde glemt at købe 

en gave, snuppede jeg æsken og gav ham den .. !«  



 
Gamle postkort 

 

Fra Brabrand, Viby, Mårslet, 

samt helle Århus og Randers 

søges  

 

Jørgen Andersen 

Jp.andersen@mail.dk 

 IN-PO Frimærker & Mønter 

  

Vi fører alt i frimærke & mønt  

tilbehør/litteratur, der kan skaffes. 

 Vi har åbent efter telefonisk aftale.  

 

4021 3565 - 2449 5420 

Sydtoften 25   8260 Viby J                       

www.in-po.dk 

 e-mail in-po@tdcadsl.dk 

 
Brug www.maarfrim.dk  

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

og gamle postkort fra Mårslet og omegn. 

 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 

 

Til en motivsamling 

 

Søger jeg frimærker med  

opdagelsesrejsende  

f.eks. Columbus, Cook m.fl.  

Samt receptkuverter 

 

Kurt Petersen 

Tlf. 8672 5464  

 
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 
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Se også auktionen på    www.maarfrim.dk 

   Mønter og sedler - Danmark 
  

32   5 kr. mønter  1960-1988   

                          mangler 1982 og 1987 885 200 

33   5 kr. seddel  1943 pæn 

 

15 

34   10 kr. seddel  1943  25 

35   10 kr. seddel  H.C. Andersen  15 

36   10 kr. seddel  serie 1972  10 

37   20 kr. seddel  serie 1972  20 

      

   Sverige    

38   10 kr. pengeseddel 1980  10 

 

MØNTER  OG  SEDLER 

Lot 33 

Har du husket at indsende din artikel  

til næst nummer Af bladet?  
 

Redaktionen ved, at der ligger meget materiale 

rundt omkring hos en lang række samlere. Kom nu 

frem med de forskellige oplysninger til gavn for  

andre samlere af de samme emner. Det er ikke  

redaktøren, som skal skrive hele bladet.  

RED. 



Mødeprogram    efterår 2014 

   

  2.     september  Opstart 

  9.     september  Hemmelig møde 

16.     september  Almindelig møde 

23. september  Tipskupon 

28.     september  Byttedag Fredericia  Fællestur.  

    Husk tilmelding 

30.     september  Skrammelauktion 

  7.     oktober  Generalforsamling   

    sidste indlevering til storauktion 

14.     oktober  Knud Greve  Foredrag Postkort   

21.     oktober  Foredrag Jørgen Arentoft  Kina 

28. oktober  Almindelig møde    

    Eftersyn af lots til storauktion 

  4.     november  Storauktion 

11.     november  Foredrag Kai Linno   Helsingfors  

18.     november  Almindelig møde 

25.     november  Julefrokost        husk tilmelding 

  2.     december  Hemmelig møde 

  9.     december  Almindelig møde 

HJÆLP til selvhjælp i form af døråbner i tidsrummet 18.45 - 19.20,  

husk at sidst ankomne  venter med at gå ind til næste kommer 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

Dørene åbnes hver mødeaften kl. 18.45.  

Ændringer i det ovenstående program kan  

forekomme, gå derfor ind på   

www.maarfrim.dk  der altid er opdateret. 


