
ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J 

Nr 1 · 41. årgang · December 2021 

Glædelig jul og godt Nytår! 

Corona eller ej!!! 

Frimærkerne - Brevene - Postkortene 

De eksisterer stadig ! 
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Østjysk Frimærkeklub 

Kontingent 

Betales årligt pr. 1. september, eller ved indmeldelse 

Kontingent per år (1.9-31.8): kr. 175,- (kr. 225,- for familiemedlemsskab) 
ved ny indmeldelse betales ½ kontingent for 1. år. 

kan indbetales til klubbens bankkonto: 

 Reg. nr. 2273 konto nr. 7556 469 932 

eller direkte til mig på klubmøderne.  

Ved indbetaling via bank: Husk at oplyse Medlems nr. og navn 

Hvis man har skiftet adresse for nylig bedes dette oplyst således at medlemslisten kan 

holdes ajourført. Ligeledes bedes evt. mailadresse oplyst, således at I kan modtage 

vigtige meddelelser fra klubben hurtig. 

Har du ikke mulighed for at betale ved bankoverførsel eller på mødeaftenerne kan du 

kontakte mig på tlf. 20 47 17 97, så finder vi en løsning på problemet. 

Ib Graadal 
kasserer i Østjysk Frimærkeklub 

Bestyrelsen 
 
Formand: Torben Malm, tlf. 86284782, mo-
bil 51334426, E-mail: tom.malm@privat.dk 

Kasserer: Ib Graadal, tlf. 20471797 

E-mail: igraadal@gmail.com 

Næstformand: Keld Ovedal Andersen,  

E-mail: kj12and@gmail.com 

Sekretær: Henning Bonde, 

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedl.: Poul Kristiansen 

E-mail: poul.kristiansen@webspeed.dk 

Auktionsleder: Poul Kristiansen 

E-mail til klubben:  

ostjystfrimaerkeklub@gmail.com 

CVR-nr.: 37503835 

PINCETTEN 
 

Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 
Viby J. tlf. 86284782 
E-mail: tom.malm@privat.dk 
  
Tryk: Husets trykkeri 
  

Deadline: Blad nr. 2 februar sæsonen 
2021/2022,  mandag den 3. januar  2022. 
 

Hjemmeside 

http://www.østjysk-frimærkeklub.dk 

Webmaster: Ib Graadal, tlf. 20471797 

E-mail: igraadal@gmail.com 

Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver 
mandag kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler, 
Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl. 
18.30. 

Forsiden: Carl Røgind julekort. Nissefamilie 
danser om postbud. 
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Fra bestyrelsen 

”Hen til kommoden og så tilbavs igen” 

Sådan kunne man sammenligne tiden i de 
sidste par år, Der var en tid før Corona-
pandemien. Så kom Corona, 1, bølge fe-
bruar 2020, restriktioner ingen forenings-
liv. Så så det ud til at være normalt igen 
på slutningen af sommeren, igen var mø-
der tilladt. 1 møde var hvad vi nåede i den 
nye efterårssæson 2020, så kom 2. bølge 
og nye restriktioner. 

Det blev en lang vinter. Uden møder, byt-
tedage eller udstillinger. Så blev det igen 
”normale tider” i foråret 2021. Det blev 
tilladt at mødes i foreningslivet igen. Hele 
maj og hele sommeren og efteråret har vi 
har haft normal mødeaktivitet, uden re-
striktioner. Helt rart at se medlemmerne 
igen. 

Men nu her, hvor vi er ved afslutningen af 
efterårets mødeaktiviteter, synes Corona 
at vi skal stifte bekendtskab 
med en ny side af den. Lad os 
håbe, at det ikke bliver et lang-
varigt bekendtskab. Endnu er 
der i skrivende stund ikke ind-
ført restriktioner, som betyder 
at vi må indstille vores møder. 
Så lad os håbe på det bedste. 

Jeg håber virkelig, at vi alle ses 
igen efter nytår. 

Efteråret 2021. 

Generalforsamling. Som noget 
af det første i efterårssæsonen, 
fik vi gennemført den udsatte 
ordinære generalforsamling fra 
februar i september. 

Generalforsamlingen blev gen-
nemført, uden de store proble-
mer. Medlemmerne accepterede 

at generalforsamlingen var beslutnings-
dygtig selv den ikke fandt sted inden for 
tidsfristen, ifølge vedtægterne. Beretnin-
gen blev vedtaget, regnskabet vedtaget 
med et lille underskud grundet manglende 
indtægter, igen grundet Corona. Genvalg 
til alle valg. Læs referatet af generalfor-
samlingen på side 12 her i bladet. Læs og-
så indkaldelsen, på side 14, til næste ordi-
nære generalforsamling den 21. februar 
2022. 

Mødeaftenerne. Vi er ikke helt så mange 
som vi tidligere har været på vores møde-
aftener. Men vi har stadig et pænt frem-
møde, mellem 35 og 40 medlemmer. Et 
par gange har vi været lige over de 40. Vi 
har også sagt velkommen til 4 nye med-
lemmer her i efterårssæsonen. Nok en 
gang velkommen, det er rart med nye an-
sigter. 

To meter! Hvor mange gange skal jeg fortælle dig det?? 
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 Amerikansk lotteri 

Så modtages der indleveringer til amerikansk lotteri. 

- alle må indlevere til amerikansk lotteri 

- max 50 lot pr. indlevering 

- Skandinavien Afa-katalogpriser, postfrisk pålydende min. 25 kr. eller katalogpris 
min. 100 kr. Stemplet/ubrugt (postfrisk pris minus 50% ved tilfælde, der ikke er prissat 
i Afa) katalogpris min. 100 kr. 

- Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser min. 100 kr., ved Michel-kataloger min. 10 €. 

 For stemplede mærker gælder, at der indleveres materiale i almindelig god kvalitet 
som beskrevet i Afa-katalog. 

 Fuld reklamationsret hvis ovennævnte ikke overholdes. 

Lot indleveres i pergamynposer. 

 Dårlig kvalitet vil blive frasorteret. Kvalitetstjek sker dog uden, at åbne de 
indleverede poser. 

 Der afregnes med 15. kr. pr. lot. 

 Til mødeaftnerne lægges der lot frem forholdsvis i forhold til antal indleverer. Alle 
har lot med på hver mødeaften. 

Bestyrelsen 

Auktioner. I stedet for en storauktion har 
vi indført en månedsauktion 1. mandag i 
hver måned, hvor der sælges klubmateria-
le. Klubben er løbende, under Corona og 
også efter, blevet tilbudt køb af  samlin-
ger og dødsboer. Vi ligger for tiden inde 
med en pæn beholdning materiale til auk-
tioner. På alle øvrige mødeaftener opfor-
dre bestyrelsen medlemmerne til at indle-
vere auktionsmateriale. 

Foredrag. Der har været foredrag den sid-
ste mandag i hver måned. Andreas Striib 
om ”Franske Postkort” i september. Okto-
ber havde vi Hans Schønning om ”Hasle 
8210”. November var det Carsten Bjerg 
om Odense Posthistorie. 

Så var der på ny en udstilling i nærheden. 
Denne gang var det Elbo21. National ud-
stilling i Fredericia. På ny havde klubben 
arrangeret busudflugt til udstillingen. Der 
var ikke helt så stor tilmelding som til  
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Nordisk udstilling i Vejle. Men nok til at 
fylde en minibus. 

Så har vi i skrivende stund næsten fået 
sluttet efterårssæsonen af uden nedluk-
ning af Corona, selv om den truer i hori-
sonten. I december har vi de traditionelle 
3 arrangementer: skrammelauktion, jule-
frokost og juleafslutning med banko. Ju-
lefrokosten havde fin tilslutning, 39 til-
meldte medlemmer. Nogle afbud og sid-
ste øjebliks tilløbere, så vi endte med at 
være 38 medlemmer til en fornøjelig og 
hyggelig aften. 

Forårssæson 2022. Om Corona vil, så har 
vi første mødeaften i det nye år, 2022 
mandag den 3. januar. 

Som det ses af mødeprogrammet er for-
året ikke planlagt i detaljer endnu. Vi har 
et foredrag i januar af Kaj Ullerup om 
luftpost. Et exponat som han viste på 
Djurs 2021. 

Der bliver måske et foredrag af Torben 
Ringtved om finurlige forsendelser. Der 

er en meget løs aftale. Men ikke truffet 
endelig aftale om dato. Så måske. 

Også med Finn Skriver er der en løs afta-
le. Finn viste et exponat på Djurs2021: 
Udviklingen i reklametiltryk på kuverter 
og kort. Finn spiller kort om mandagen, 
så det er ikke muligt før i maj måned. 
Han har sagt ja til holde et foredrag i Øst-
jysk Frimærkeklub, men der er ikke aftalt 
hvilken dag i maj det skal være. Det kom-
mer. 

Inden Corona nedlukningen i februar 
2020, nåede vi lige at afholde venskabs-
besøg med Vejle Frimærkeklub og Had-
sund Frimærkeklub. På Elbo21 i Frederi-
cia havde jeg en lille snak med Jan Drejer 
fra Vejle Frimærkeklub om et eventuelt 
besøg af os i Vejle her til foråret. 

Der er flere ting i støbeskeen. Vi får se, 
hvor meget som kan lade sig gøre. 

Forhåbentlig ses vi 3. januar 2022. 

Glædelig jul og godt nytår. 
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Lidt fra Aarhus  

Finurligt brevkort sendt fra Risskov St. til København. Adressen er påtrykt og lidt finur-
ligt skrevet: ”FRK INGER TOPPENBERG BØRNEHOSPITALET AF FUGLEBAKKEN 
KØBENBENHAVN F”. Og et skønt brevkort sendt fra Hjortshøj til Ringsted med rekla-
metiltryk for SOLO Margerine. 
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Husk Generalforsamling den 21. februar 2022 
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For nogle år siden købte jeg den her viste folder. 
Inspireret af annoncen på side 19, vist herunder, 
har jeg fra gemmerne og internettet fundet nogle 
breve, postkort, foto’s mm, som kunne vise lidt 
om Hads-Ning Herreders Jernbane. 

På tur med TURISTEN 

Verden bliver ”mindre” i sidste halvdel af 1800-

tallet.  

I 1868 var der anlagt en jernbane mellem Aarhus 

og Fredericia, hvorfra der allerede i 1866 var 

jernbaneforbindelse til Flensborg og videre til 

Hamborg.  
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I Aarhus var storkøbmanden Hans Broge interesseret i at få etableret jernbaneforbindelse 

til Odder og videre til Hou. En kreds af handlende i Odder var ikke glade for en jernbane 

til hverken Aarhus eller Horsens, idet de frygtede konkurrence fra de større byer. I stedet 

foreslog de en forbindelse Hou - Odder - Hovedgård, for derved at komme med længde-

banen videre ud i lan-

det.  

I forløbet med plan-

lægning af banen var 

også en idé med at la-

de banen gå til Ørting 

og derfra til Gyl-

lingnæs. Man forestil-

lede sig en damp-

skibsforbindelse til 

Sjælland derfra.  

I 1881 blev Hofjæger-

mester Emil von Hol-

stein-Rathlou meget in-

volveret i sagen, idet 

han netop var begyndt 

at bygge en havn i Hou. 

Jernbanen var af stor 
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betydning for godsejeren, idet han med 

banen kunne få fragtet afgrøder fra god-

serne Rathlousdal og Rodstenseje til Hou 

og derfra med skib videre ud i verden. 

Desuden var han fremsynet og så mulig-

heder for at få fragtet turister til Hou.  

Der blev ført drøje forhandlinger om ak-

tietegning til banen. Købmand Hans Bro-

ge i Århus pressede på for at få amt og 

kommune til at spytte i bøssen og efter 
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pres købte Holstein

-Rathlou aktier for 

200.000 kr. hvilket 

har været et svim-

lende beløb.  

Prisen for at bygge 

jernbanen var 

1.050.000 kr. Heraf 

betalte Aarhus 

kommune og amts-

råd hver 200.000 

kr. Omegnskom-

munerne bidrog med beløb mellem 

10.000 og 60.000 kr. 120.000 kom fra 

”andre private” og altså 200.000 kr. fra 

godsejeren.  

Forhandlingerne endte med at banen fik 

forløbet som det kendes i dag fra Odder 

til Aarhus, hvor strækningen fungerer 

som nærbane gennem Malling, Beder, 

Mårslet og Tranbjerg. Mellem Hou og 

Odder var Randlev, Boulstrup og Halling 

Boulstrup St. 

Holsatia Trinbræt. 
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stationsbyer indtil 1977, hvor strækningen 

på 9 km blev nedlagt.  

Banen blev åbnet den 19. juni 1884 med 

festivitas langs hele linjen. I Hou var der 

3 æresporte med guirlander og flag. Der 

kørte et 

ekstratog 

fra Aar-

hus kl. 

10 om 

formid-

dagen 

mod 

Hou for 

at samle 

festdeltagere op langs linjen. I Hou var 

flere hundrede mennesker mødt op for at 

høre taler og markere de nye tider. Hofjæ-

germesterens skib Echo lå på reden flot 

pyntet, og toget var udsmykket med røde 

og hvide roser.  

Lokalt julebrevkort sendt den 24.12.1909. Juleaften. Tydeligt Krag maskinstempel. 
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Frimærke Quiz 

I samarbejde med "Sporvejenes Frimærke- og Møntklub" præsenterer 
vi her en frimærke Quiz, udarbejdet af Leo Faber Steffensen. 
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Det udfyldte skema afleveres til Leo på et medlemsmøde først i januar 2022!  



Side 16 

Østjysk Frimærkeklub 
Referat af generalforsamling mandag 20. september 2021 kl. 19:30 

 
Generalforsamlingen startede med velkomst af Torben Malm. Der var fremmøde af 27 
medlemmer. Torben bød velkommen kl. 19:30 og meddelte forsamlingen, at beretning 
og regnskab/budget var fremlagt. Flere eksemplarer kunne udskrives om nødvendigt.  

Ad 1. Valg af dirigent: Torben Malm foreslog på bestyrelsens vegne Steen Pedersen, 
som blev valgt uden modkandidat. Steen takkede for valget og lagde for med at få for-
samlingens godkendelse af tidspunktet, som afveg fra klubbens vedtægter som foreskri-
ver februar, men at dette jo nødvendigt på grund af klubbens nedlukning under Corona. 
Med forsamlingens accept kunne Sten konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt 
rettidigt og dermed lovlig varslet ifølge klubbens vedtægter og således beslutningsdygtig 
og gik straks til næste punkt. 

Ad 2. Valg af stemmeudvalg: Steen Pedersen bemærkede, at der denne gang ikke var 
behov for et stemmeudvalg og gik til næste punkt, hvorefter formanden fik ordet. 

Ad 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Torben indledte med at nævne, at det 
ikke blev til ret mange møder i det forgangne år – i alt 2½ måned. Vi nåede et par fore-
drag og en storauktion samt et besøg af klubberne i Hadsund og Vejle. Efter sommerferi-
en blev det blot til et enkelt møde, før vi atter lukkede ned. Året var præget af aflysninger 
af møder, byttedage og udstillinger, men der har været stigende priser på onlineauktio-
nerne. På trods af nedlukningen har vi haft 4 rigtige bestyrelsesmøder ud over de gange, 
hvor vi sammen har gennemgået indkøbt materiale til de kommende klubauktioner. 

Foredrag/Medlemmet fortæller: I januar havde vi Per Friis Mortensen, som viste sin 
samling af Slovenien 1919-21. Fin samling, som vi lige nåede at beskue, inden den blev 
solgt. Februar bød på foredrag af Jan Drejer, som causerede over Den danske brigade og 
kommando i perioden 1947-58, også spændende at høre. Hans Schønning nåede vi ikke, 
da vi måtte lukke ned i marts. Vi har han på programmet her i efteråret.  

Auktioner: Vi har haft 1 ”Stor medlemsauktion”, i foråret 2020. Der var mange udsolgte 
lot og en del arbejde med tilbagelevering. Jan Drejer fra Vejleklubben havde samme op-
levelse. Under Corona online blev dette som sagt ændret.  

Julefrokost: Julefrokosten blev aflyst. Nogle havde allerede tilmeldt sig. Corona igen!!  

Andet: Torben nævnte, at vi havde mistet en del medlemmer, nogle døde (Corona/
andet), nogle som bare holder op med at betale kontingent og komme i klubben. Men vi 
har dog fået tilgang af to ny medlemmer. Torben håbede, at Corona nu var fortid, og slut-
tede hermed af. Ordet gik til dirigenten, som efterlyste spørgsmål til beretningen. Da der 
ikke var kommentarer, blev beretningen godkendt med applaus, og vi kunne gå til næste 
punkt. Steen gav herefter ordet til Ib Graadal. 

Ad 4. Behandling af det reviderede regnskab: Ib Graadal indledte med at specificere 
indbetaling af kontingent. 4 x familie og 46 enkelt medlemskab giver en samlet indtægt 
på 8.500 kr., hvilket jo er næsten 5.000 kr. under budgettet. Dette betyder, at vi samlet 
kun når godt 19.000 kr. Salg af indkøbt materiale (stor samling fra Hongkong) giver et 
pænt bidrag med over 9.000 kr. De samlede udgifter er undtagelsesvis lidt større, så vi 



Side 17 

ender med et underskud på 1.257 kr. Med Ibs grundige gennemgang af regnskabet, var 
der efterfølgende ingen kommentarer og Sten meddelte, at vi kunne gå videre til næste 
punkt. Dirigenten fik derpå ordet og spurgte til om der var beretninger fra funktions-
mænd (pkt. 5), men Kaj bemærkede, at det var vigtigt at få udsendt klubbladet, da der 
var flere, som ikke havde adgang til internettet, og et manglende klubblad kunne betyde 
yderligere frafald af medlemmer. Torben kunne dog trøste med, at klubbladet nu er på 
vej. Ib supplerede med at bladet som sædvanligt kan fås på klubmødet, men ikke frem-
mødte får det tilsendt. Keld spurgte, om det også gælder ikke betalende medlemmer. Tor-
ben slog fast, at vi har en betalingsfrist, hvor efter ikke betalende kan/bliver slettet. Her-
efter gav dirigenten atter ordet til Ib, som derpå gennemgik budgettet for 2021. Med 
uændret kontingent (se pkt. 6), ender vi nok med et lille underskud igen – 925 kr. Ib sup-
plerede med at nævne, at den kommende bustur til Fredericia ikke er med på budgettet, 
men nok kan financierers af salg af det indkøbte klubmateriale. Sten spurgte forsamlin-
gen, om der var noget at uddybe, og da dette ikke var tilfældet kunne vi fortsætte med 
punkt 6.  

Ad 6. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 175 kr. (225 
kr. familie), og da der ikke var indvendinger her imod, blev kontingentet vedtaget af for-
samlingen. Vi kunne gå til næste punkt.  

Ad 7. Behandling af indkomne forslag: Steen Pedersen gav atter ordet til Torben 
Malm, som kunne meddele, at bestyrelsen ikke selv havde modtaget forslag. Vi kunne nu 
gå til valget. 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter ef-
ter følgende: 

1: Formand: På valg Torben Malm – modtog genvalg, og valgt med applaus 

2: Bestyrelsesmedlemmer: Keld Overdahl – modtog genvalg og valgt med applaus 

3: Bestyrelsessuppleant: Leif Hansen – modtog genvalg og valgt med applaus  

4: 1 revisor på valg: Andreas Striib – modtog genvalg og valgt af forsamlingen. 

5: 1 revisorsuppleant: Poul Børge Graversen modtog genvalg og valgt af forsamlingen. 

Dirigenten konstaterede, at valget var vel gennemført og vi kunne derfor gå til sidste 
punkt – eventuelt. 

Ad 9. Eventuelt: Steen Pedersen meddelte, at ordet nu var frit, men ingen ønskede ordet. 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede på forsamlin-
gens vegne bestyrelsen for et godt arbejde, hvorefter formanden fik ordet. 

Torben Malm takkede dirigenten for håndteringen af mødet. 

Dermed var generalforsamlingen slut. 

Henning Bonde Steen Pedersen 

Sekretær/referent dirigent 

Århus d. 22.9.2021 22.9. 2021 



Side 18 

GENERALFORSAMLING  
 

Mandag den 21. februar 2022 kl. 19.30 
i Klubbens lokale på Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 

6 8260 Viby J. 

  
Dagsordenen: 

 
 1. Valg af dirigent.  

 

  2. Valg af stemmeudvalg   

 

  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.   

 

  4. Behandling af det reviderede regnskab. 

 

  5. Beretning fra funktionsmænd. 

 

  6. Fastlæggelse af kontingent. 

 

  7. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ind-

sendes skriftlig til bestyrelsen senest d. 7. februar 2022. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedl., revisorer, suppleanter og revisorsupple    

anter: 

 1: Kasserer: På valg Ib Graadal. 

 2: 2 Bestyrelsesmedlemmer: På valg Henning Bonde 

  Poul Kristensen. 

 3: 1 Bestyrelsessuppleant: På valg Mikael Jørgensen. 

 4: 1 revisor: På valg Finn Kundahl. 

 5: 1 revisorsuppleant: På valg Poul Børge Graversen. 

  

 Alle valg gælder for en 2-årig periode. Revisorsuppleant dog 1 år. 

 

  9. Eventuelt 

 
Bestyrelsen 
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Byttedage efterår 2022 

Udstillinger 2022 

Januar 

09. Byttedag i Bolbro, Bolbrohallen, Friggasvej 14, 5250 Odense V, kl. 10-15 
 (Aflyst). 
15. Formidlingssalg i Brovst, Brovst Skole, Skolevej 5, eftersyn fra kl. 9.00, auktion 
 kl. 11.00. 
29. Nordjysk byttedag i Nørresundby, Løvvangshallen, Løvvangen 6, kl. 9.30-15.30. 
30. Byttedag i Sønderborg, Augustenborg-Hallerne, Kettingvej 19A, kl. 9-15. 

Februar 

13. Samlermesse i Randers, Fritidscentret, Vestergade 15, kl. 10-16. 
20. Frimærkemarked i Holstebro, Mejrup Hallen, Elkjærvej 26, Mejrup Kirkeby, kl. 
 9.30-14.30. 
27. Byttedag i Ringe, Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, kl. 9-14. 

Marts 

20. Byttedag i Odder, Houhallen, Skolegade 65, Hou, kl. 10-16. 

April 

02. Byttedag i Viborg, Hal 6, Stadion Alle, kl. 10-15 
10. Byttedag i Faaborg, Hallen ved Øhavsskolen Uglen, Toftegårdsvej 7, kl. 10-15  

Februar 

19-26. Verdensudstilling i Storbritannien, London. Business Design Center, Islington. 

Marts 

19-26. Post’22 – Propagandaudstilling i Hornslethallerne. 
31/3-3/4 Hunfilex2022 - Verdensudstilling i Budapest. 

Maj 

18-22. Helvetia2022 – Verdensudstilling i Lugano Schweiz. 

Oktober 

18-22. Liberec2022 – FIP udstilling i Prag Tjekkiet. 
31-23. Nordia2022 – Nordisk udstilling i Birkerød København Danmark. 
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December 

20. Juleafslutning med banko 

Januar 

03. Klubaften med månedsauktion, første mødeaften i det 2022. 
10. Klubaften med auktion. Måske en tipskupon v. Henning Bonde 
17. Klubaften med auktion. 
24. Klubaften med foredrag, Kaj Ullerup, Luftpost. 
31. Klubaften med auktion. 

Februar 

07. Klubaften med månedsauktion. 
14. Klubaften med auktion. 
21. Generalforsamling. 
28. Klubaften med foredrag. 

Marts 

07. Klubaften med månedsauktion. 
14. Klubaften med auktion. 
21. Klubaften med auktion. 
28. Klubaften med foredrag. 

Forårsprogram  2022 Østjysk Frimærkeklub 

Julepost eller kanepost? 


