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Godt nytår 

Så, nu kører togene på 
havnen i Aarhus. 

Så er alt ved det gamle igen!!! 
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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. 4 marts sæsonen 
2017/2018,  mandag den 5 februar 2018. 
 

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:   
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Fra bestyrelsen 

et op for præmierne. Hovedpræmie var en 
købmandskurv. Den blev vundet af Finn 
Kundal.  

Husk generalforsamlingen mandag den 26. februar. 
Se inde i bladet side 5 

Godt Nytår 2018 

Ja, så rundede vi igen et nytår. Og igen 
har vi haft et år hvor det er gået skidt for 
PostNord. Faldende service og stigende 
porto. Men dem og politikerne om det. 

Mulighederne inden for vores hobby er 
nu som før de samme. Masser af mulighe-
der for at finde spændende materiale på  
internettet og hos handlere. De findes ik-
ke længere i almindelige butikker mere, 
for de flestes vedkommende kun på net-
tet. Men de kommer da ud til byttedage 
og udstillinger. 

Og noget kunne tyde på at det går bedre 
for vores hobby. De priser på frimærker 
og breve, lave - meget lave priser, har 
måske passeret et bundniveau. Hvis man 
ser på de sidste live- og internetauktioner 
hos auktionsfirmaerne så har priser og 
salgsprocenter været pænt stigende. 

 Det har bestyrelsen også mærket. Vi 
har forsøgt at købe et lot på Bruun Ras-
mussens sidste liveauktion. Vi gav et 
pænt bud, uden at ville satse alt for meget 
af formuen. Men blev overbudt. 

Julefrokosten-juleafslutning 

Også julefrokosten bød på stor tilslut-
ning, hele 51 tilmeldte medlemmer. Igen 
lige så mange som der er til de normale 
mødeaftener. Der var som sædvanlig en 
fin stemning. Tak til alle dem som før, 
under og efter julefrokosten hjalp til, og 
det var pænt mange. 

Den sædvanlige juleafslutning på sidste 
mødeaften inden jul var også velbesøgt. 
Lidt flere end vi plejer at være var mødt 
op til banko. Keld havde købt mange og 
gode præmier. Til sidste spil var der skru-

Hollandsk auktion. Mandag den 5. fe-
bruar holder vi Hollands auktion. Sidste 
frist for indlevering/tilmelding til hol-
landskauktion er den 29. januar.  

Ligesom sidst er der mulighed for indle-
vererne, at sætte en mindstepris på de ind-
leverede lot. Mindsteprisen skrives på 
indleveringslisten, så det kun er auktiona-
rius som kender mindsteprisen. Dette er 
indført for at de indleverede lot ikke bli-
ver solgt til rene spotpriser. 

Storsauktion. Den 5. marts afholder vi 
forårets Storauktion. Vi håber at igen lyk-
kedes at få medlemmerne til at indlevere 
bedre materiale til en stor og varieret auk-
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Det var en lidt anden type foredrag end 
vi plejer at have. Her blev der ikke holdt 
et foredrag ud fra en samling eller et ud-
stillingsexponat. Der bliv vist mange og 
spændende billeder, både som postkort 
men også fotografier fra det gamle Aar-
hus. Et godt foredrag. 

Kommende foredrag.  Her i januar den 
29. får vi besøg af Søren Chr. Jensen. Vi 
har før haft besøg af Søren. Denne gang 
holder Søren et foredrag som hedder: 
”British Guiana One cent magenta”. Ver-
dens mest sjældne frimærke. Men det 
handler også om PhilipFerrari de La Re-
notié. Personen og storsamleren.  

tion. Ved efterårets Storauktion blev det 
til cirka160 lot, med en salgsprocent om-
kring 60. Der er ingen tvivl om, at jo bed-
re auktionslottene er i kvalitet og startpris, 
jo bedre bliver det solgt. 

Startprisen på auktionslot til Stor Med-
lemsauktion er 25 kr. og der er en lotaf-
gift på 5 kr. per solgt lot. Der kan indleve-
res 25 lot per medlem. Skulle det knibe 
med indlevering så lukkes der op for at 
der indleveres flere lot per medle. 

Vi får på denne mødeaften besøg fra 
Hadsund Frimærkeklub. De forventer at 
komme cirka 10 medlemmer. Det giver 
forhåbentlig et ekstra salg  

Sidste frist for indlevering af lot er på 
klubaftenen den 29. februar. Men gerne 
før. 

For alle auktioner gælder de regler og 
retningslinier, som er beskrevet på aukti-
onsomslagets bagside. Auktionsomslag 
og auktionsliste kan downloades fra klub-
bens hjemmeside. 

Foredrag 

Vi har i efteråret haft to foredrag og et 
enkelt medlemmet fortæller. 

Poul Erik Melsen holdt et tredje afsnit 
om Tysk Inflation. Nu har Poul Erik holdt 
tre gode og informative foredrag om Tysk 
inflation. Både frimærker, breve og histo-
risk baggrund. 

Sæsonens første foredrag i september 
blev holdt af Finn Skriver Laursen, med 
"De små private jernbaners betydning for 
udviklingen af et lokalt område". Et godt 
foredrag om nogle af de mange lokalba-
ner der en gang var så mange af og deres 
betydning for udviklingen af lokalsam-
fundene.  

I november havde vi besøg af Torben 
Hilberg som holdt et foredrag om 
"Edvard Monsrud, en fotograf i Aarhus". 
Et godt og spændende foredrag om en 
postkortfotografs liv og levned i Aarhus.  

To foredragsholdere. En kommende og en 
som har været  her. Søren Chr. Jensen tv. Og 
Torben Hilberg th. 

Den 19. februar er der foredrag af Hen-
rik Plovst fra Horsens. Han vil holde et 
foredrag om postfærgemærker. Mærker 
fra ”bag i bogen”. Men af den grund ikke 
mindre interessant. 

Der er flere foredrag i foråret, men me-
re om det i næste blad og  på hjemmesi-
den. 
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Generalforsamling 2018 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 

Kongsgårdsvej 6, mandag den 26. februar 2018 kl. 19:30. 

 Dagsorden: 

 a. Valg af dirigent. 

 b. Valg af stemmeudvalg 

 c. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

 d. 1:  Behandling af det reviderede regnskab. 

  2:  Budget. 

 e. Beretning fra funktionsmænd. 

 f. Fastlæggelse af kontingent. 

 g. Behandling af indkomne forslag. 

 h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter,   
  revisorsuppleanter efter følgende: 

 1: Kasserer 

  På valg: Ib Graadal 

 2: 2 bestyrelsesmedlem 

  På valg:  Henning Bonde 

   Poul Kristiansen 

 3: 1 bestyrelsessuppleant 

  På valg:  Gert Nielsen 

 4: 1 Revisor 

  På valg: Finn Kundahl 

 5: 1 revisorsuppleant 

  På valg:  Poul Børge Graversen  

 i. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Foreningen giver kaffe og brød efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen 
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KJØBENHAVNS Lampe- & Lysekronefabrik 
Af: Morten Mikkelsen 

 

Efter at være stået op kl. 4.00, kørt næsten 700 km til frimærkemesse, lykkedes det næ-
sten med det samme, med hjælp fra en god samlerven, at finde nedenstående brev. Brevet 
fjerner et spørgsmålstegn i Perfin kataloget vedr. Kjøbenhavns Lampe- & 
Lysekronefabrik og rykker samtidigt tidligst kendte dato for brugen til 06.11.1926 

Brevet er korekt frankeret med 30 øre, som var taksten til UPU lande på den tid. 

Jeg har sakset historien om fabrikken fra Wikipedia.  

Fabrikken på bakken i Måløv husker jeg dog ganske godt fra mine unge år, hvor jeg 
dagligt kørte forbi med tog eller bil. Nederst ser i også et par billeder af deres klassiske 
lamper, den orange står i min kælder, den anden tilhører et familiemedlem. 

A/S Kjøbenhavns Lampe- & Lysekronefabrik blev stiftet i 1903 og blev omdannet til et 
aktieselskab i 1904. Selskabet begyndte i Store Kongensgade 63, men lå fra 1929 på 
Blankavej 32 i Valby. I 1910 nævnes Gustav Budde-Lund som bestyrelsesformand. 

Samme år vandt firmaet guldmedalje på verdensudstillingen i Barcelona for sin 
Lyfalampe, og fabrikken sejrede igen (guldmedalje) på verdensudstillingen i Bruxelles i 
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1935 for sin Ra-lampe. I 1935 
beskæftigede fabrikken omkring 300 
arbejdere og 100 funktionærer.  

I Danmarks Amter og Deres Mænd i 
bindet om København, 1. del fra 1935 
hedder det, at Leon Levin var 
administrerende direktør og 
formand for bestyrelsen siden 
1924. Direktionen bestod 
desuden af underdirektør C.A. 
Levin. 

Fabrikken blev under Besættelsen 
udsat for schalburgtage 23. april 
1944, fordi fabrikkens direktør 
havde afvist at arbejde for 
værnemagten. I 1946 blev den 
genopført af Preben Hansen. 

Fabrikken blev kendt på at 

fremstille bordlamper, der næsten 

til forveksling lignede Poul 

Henningsens nu verdensberømte 

PH-lampe, idet Lyfas lamper 

havde samme type fod og 

flerskærmsprincip. Det førte i 

1928 til den første retssag om 

plagiat af PH-lampen, som i 

december 1930 endte med Østre 

Landsrets dom: Kun én ud af fem 

problematiske lamper blev dømt til at 

være et plagiat. 

1978 blev konkurrenten Fog & 

Mørup (Det er dem med perfin 

nummer F 39) opkøbt af Lyfa, som 

på et tidspunkt flyttede til Måløv. I 

1988 overtog Lyfa også 

belysningsvirksomheden ABO i 

Assentoft ved Randers, som især var 

kendt for magnetkuglelamper 

produceret i 1970'erne. Kun et år 

senere, i 1989, blev Lyfa overtaget 

af det børsnoterede selskab Lyskær 

Belysning A/S. Selskabets nye navn 

blev i oktober 1989 Lyskær-Lyfa A/

S, men allerede i 1991 blev 

selskabet købt af Horn Belysning A/

S i Aalestrup, hvorefter produktionen i 

Måløv blev flyttet til Aalestrup i 1995. 

Indtil da skelnede man stadig i 

produktionen mellem Lyfa- og Fog & 

Mørup-produkter. 
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Klubudflugt til NORDIA 2017 Vejle 

Lørdag den 28. oktober var 30 frimær-
kesamlere, mest medlemmer af klubben 
men også enkelte venner fra andre klub-
ber i byen på udflugt til årets store fri-
mærkebegivenhed.: Nordisk udstilling i 
Vejle. 

Det var en stor anlagt og veltilrettelagt 
udstilling, med mange besøgende. 
Det anslås, at der i de 3 udstillingsda-
ge var 6-7000 besøgende. 

Der blev kigget på udstilling, hand-
let og hygget fra kl. 10 til 16. Selvføl-
gelig var der den obligatoriske ene 
som der måtte ledes efter, inden turen 
kunne gå mod Aarhus igen. 

3 af klubbens medlemmer deltog i 
udstillingen med deres exponater. An-
dreas Striib og Jørgen Brandt 
”Sømanden” fik begge Vermail. En 
enkelt fik Stor Guld og titlen Grand 

Prix National.. Selv om de deltog som 
medlemmer af forbundsklubber, så et til-
lykke herfra klubben.  

Alt i alt en vellykket tur. 

Red. 
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Husk sidste frist for indlevering til forårets Storauktion, 
mandag den 29. januar. 
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Et brev fortæller historie 
af Morten Mikkelsen. 

 
Det betaler sig somme tider at vise sin samling frem til samlevenner i frimærkeklub-

ben. Således viste jeg mine perfinbreve frem til Jørgen Brandt en mandag aften, her er 
hvad der kom ud af det. Jørgen Brandt undrede sig over Luftpost mærkaten på nedenstå-
ende adressekort. Det var ikke normalt at sende pakker med fly i 1954, fortalte han. Jør-
gen tilbyder at prøve at finde ud af mere, da vi sammen ikke kunne få taksten 255 øre til 
at passe vha. de normale taksttabeller. Kortet så umiddelbart ud til at være overfrankeret 
med 1kr. 

Fig. 1 Adressekort for pakke på 1 kg. Med PO. 29 kr. 50 øre. Frankeret med 2 kr. 55 øre. 
Sendt 24.2.1954 fra København til Tistrup. Vægtporto for 1 kg 1.5.1953- 1.5.1955 = 75 øre 
PO. Gebyr 25-100 kr. 1.7.1952-1.5.1955 = 80 øre.  I alt porto 1 kr. 55 øre. 

Ib Krarup blev kontaktet for at høre om han, som så ofte før, kunne hjælpe. Der kom 
hurtigt følgende: 

Officielle Meddelelser nr.9 af 3. marts 1954 indeholder følgende på side 35: 

Den 24 f.m. er der tilsendt samtlige post- og telegrafkontorer telegram vedrø-
rende postbefordringen med de i anledning af is situationen etablerede ekstraor-
dinære flyveforbindelser mellem København og Aalborg og mellem København 
og Beldringe. (III 2003) 

Og lige nedenunder: 
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Den 26. f.m. er der til samtlige post- og telegrafkontorer udsendt telegram om, 
at modtagelsen af luftpostpakker mellem Sjælland og Fyn/Jylland er ophævet, og 
at der i stedet modtages ilpakker til lejlighedsvis befordring. (III 2079) 

Og igen derefter: 

Den 26. f.m. er der til samtlige post- og telegrafkontorer udsendt telegram om, 
at postpakker til befordring over Store Bælt fra den 27/2 atter kan modtages 
uden erlæggelse af ilpakkegebyr. 

Dvs. at det er rigtigt at der d. 24. og 25. februar 1954 blev befordret pakker med inden-
rigs luftpost mod et luftpostgebyr. Dette fremgår ikke af Officielle Meddelelser, men kun 
af det telegram, der blev sendt ud fra centralt hold. Ordningen varede kun 2 dage indtil 
den blev erstattet af en ilpakke-ordning i stedet for, gældende d. 26. februar og så helt 
ophævet derefter. 

Dette fortæller os at der er tale om is-flyvninger over Storebælt, nu manglede vi bare 
beviset for taksten, Ib Krarup kom igen med løsningen på taksten: 

I en samlemappe  under ”Jernbanepostvæsen – uregelmæssigheder i postbesørgelsen” 
findes et læg med sager mærket  ”Isperioden 1954”, her gravede IB nedenstående tele-
gram frem, hvor luftposttillægget  netop beskrives som 1kr / kg. 

 

Denne artikel har før været vist her i vores klubblad. Morten har siden fundet andre ting 
frem med lidt relation til adressebrevet. Afsenderen af pakken kan man se er Magasin på 
Kongens Nytorv i København. Magasin er dog oprindeligt startet i Aarhus. Se og læs om 
dette på de følgende sider. Samt i næste blad nr. 4 marts. 
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MAGASIN du NORD 
En forretning med rødder i Aarhus 

Firmaets rødder går tilbage til 1868, hvor Theodor Wessel og Emil Vett åbnede en for-
retning med hvidevarer (en gammel betegnelse for boligtekstiler) i Aarhus under nav-
net Emil Vett & Co. Forretningen blev hurtigt en succes, og i 1870 kunne firmaet åbne 
sin første filial i Aalborg. Samme år etablerede man et engrosfirma for hvidevarer 
på Østergade i København under navnet Th. Wessel & Co. 

Forretnin-
gen i Aar-
hus flyttede 
i 1871 til 
Immervad, 
hvor den 
stadig har til 
huse. Sam-
me år flytte-
de den kø-
benhavnske 
engrosfor-
retning ind i 
lejede loka-
ler på det 
daværen-
de Hotel du 
Nord på 
Kongens 

Nytorv, der var et af datidens fineste hoteller, og hvor bl.a. H.C. Andersen havde boet i 
årene 1838-47. Forretningen tog navnet De forenede Hvidevare Forretninger ved Th. 
Wessel & Co., og samtidig startede man her detailsalg. Tidernes højkonjunktur skabte ef-
terspørgsel på varer, og forretningerne begyndte efterhånden også at forhandle tøj og 
møbler. 

I 1876 flyttede Vett fra Aarhus til København, og firmaet skiftede navn til Th. Wessel 
& Vett. I 1879 tog selskabets afdelinger i hele landet det fælles navn Magasin du Nord, 
afledt af navnet på det københavnske hotel. Ude på Ydre Nørrebro grundlagde de to drif-
tige herrer i 1876 et væveri, Vett, Wessel & Fiala, som i 1887 blev videreført som damp-
væveri og møbelstoffabrik i nye bygninger i Landskronagade på Ydre Østerbro. Fabrik-
ken var tegnet af Johan Schrøder & Georg Wittrock og siden nedrevet. 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Hvidevarer_(tekstil)&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98stergade_(K%C3%B8benhavn)
https://da.wikipedia.org/wiki/1871
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_du_Nord&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_du_Nord&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1838
https://da.wikipedia.org/wiki/1847
https://da.wikipedia.org/wiki/Detailhandel
https://da.wikipedia.org/wiki/1876
https://da.wikipedia.org/wiki/1879
https://da.wikipedia.org/wiki/1876


Side 13  

Virksomheden lejede mere og mere af hotellet. I 1889 købte den naboejendommen og 
året efter selve det gamle hotel. I 1893-94 blev det gamle hotel og Hambros gård revet 
ned, og den nuværende bygning opførtes i fransk nyrenæssancestil ved arkitekter-

ne Henri Glæsel og Albert Jensen. 
Murermester var Olaus Mynster. På 
facaden står den dag i dag med guld-
bogstaver “Hotel du Nord”, men dette 
er kun for at mindes det gamle hotel – 
der har ikke været hotel i den nuvæ-
rende bygning. På grunden lå der 

i middelalderen et borgtårn kaldet Kringlen, 
før biskop Absalon rejste sin borg.  

Selskabet åbnede afdelinger landet over som en 
slags franchise, hvor selvstændige manufakturhand-
lere fik lov at benytte selskabets navn og sælge dets 
varer. I 1892 var der 50 filialer, i 1906 var tallet vok-
set til 98 og i 1920'erne nåede man op på hele 170 fi-
lialer landet over. Desuden åbnedes i 1911 varehu-
set Th. Wessel & Vett i Malmø. I 1950'erne skiftede 
selskabet dog strategi og satsede fremover på få store 
forretninger frem for mange små. I dag er der således 
kun fem afdelinger tilbage. 

Selskabet blev børsnoteret i 1952. I 1954 fik virksomheden sit nuværende logo med 
stjernen, og man begyndte at markedsføre sig under det korte navn Magasin. 

https://da.wikipedia.org/wiki/1893
https://da.wikipedia.org/wiki/1894
https://da.wikipedia.org/wiki/Henri_Gl%C3%A6sel
https://da.wikipedia.org/wiki/Olaus_Mynster
https://da.wikipedia.org/wiki/Middelalderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Biskop
https://da.wikipedia.org/wiki/Absalon
https://da.wikipedia.org/wiki/Franchise
https://da.wikipedia.org/wiki/1892
https://da.wikipedia.org/wiki/1920%27erne
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Wessels&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1952
https://da.wikipedia.org/wiki/1954
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Våbentype 1 øre singel på ufrankeret brevkort stemplet AARHUS 9.8.1905 til Køben-
havn. Påskrevet: ”Frankeret med 1 øre for at kunne afsendes”. Med liniestempel: Aar-
hus Postkontor, Portoen for brevkort var fra 1.10.1902 til 1.12.1905: 5 øre. Sat i strafpor-
to med 8 øre ved modtagelsen. Strafporto var dobbelt af manglende porto. Da postvæse-
net havde frankeret kortet med 1 øre, var manglende porto 4 øre. Derfor 8 øre i strafpor-
to. 

Ufrankerede forsendelser kunne ikke besørges. Ved at frankere brevkortet med 1 øre 
kunne postvæsenet besørge brevkortet. Ved at ofre et frimærke til 1 øre og håbe på at 
modtageren ville betale 8 øre i strafporto, tjente postvæsenet 7 øre på en forsendelse, som 
ellers havde været ubesørgelig, og skulle have været returneret til afsender. 

Brevet er afgangsstemplet i Aarhus: 9.8.05 7-11 F og ankomststemplet i København: 8. 
OMB –9.8.05 og udbragt med: 1. OMB 10.8.??. Samlet behandlingstid fra afsender til 
modtager, cirka 1 døgn!! 24 timer!!! For 112 år siden!!!! 
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Er medlem af Østjysk frimærkeklub. 

40213565 

 

Bjørn Winblad 100 år 

2. januar 2018 udgiver Post-
nord en 10-stribe med 5 moti-
ver af Bjørn Winblad i anled-
ning af 100 året for hans fødsel. 
Udgivelsen dækker også porto-
forhøjelsen fra 8 til 9 kr. 
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Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2018 

Januar 

07. Byttedag Herning. Høgild beboerhus, Åkandevej 12 Høgild, 7400 Herning, 
 kl. 10-15. 
14. Byttedag i Bolbro Bolbrohallen´, Friggasvej 14, 5250 Odense, kl. 10-15. 
14. Byttedag i Hadsund. Hadsund Skole, Stadionvej 5, 9560 Hadsund, kl. 10-15. 
28. Byttedag i Sønderborg. Augustenborg-Hallerne, Kettingvej 19 A, Augusten-
 borg, kl. 09-15. 

Februar 

03. Byttedag i Nørresundby. Løvvangshallen, Løvbakken 6, 9400 Nørresundby, 
 kl. 9.30-15.30. 
04. Byttedag i Ry. Ry Sognehus, Kildebakken 8680 Ry, kl. 9-14. 
04. Byttedag Herning. Høgild beboerhus, Åkandevej 12 Høgild, 7400 Herning, 
 kl. 10-15. 
11. Byttedag i Randers. Randers Fritidscenter, Vestergade 15, 8900 Randers, kl. 
 10-15. 
18. Frimærkemarked i Holstebro, Mejrup Hallen Mejrup Kirkeby Elkjærvej 26 

7500 Holstebro, kl. 09:30-15. 

Marts 

04. Byttedag Herning. Høgild beboerhus, Åkandevej 12 Høgild, 7400 Herning, 

Januar 

08. Klubaften med auktion. Første mødeaften i det nye år. 
15. Klubaften med auktion. 
22. Klubaften med auktion. 
29. Foredrag. Søren Chr. Jensen, ”British Guiana One cent magenta”. 
 Sidste frist for indlevering til Storauktion. 

Februar 

05. Hollandsk Auktion. 
12. Klubaften med auktion. 
 Sidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen 
19. Foredrag, Henrik Plovst Postfærgemærker. 
26. Generalforsamling. Eftersyn Storauktion. 

Marts 

05. Storauktion. Besøg fra Hadsund Frimærkeklub. 
12. Klubaften med auktion.  
19. Klubaften med auktion. 
26. Foredrag. Bjørn Eriksen, Århus Postkort, ”Banegårdspladsens forvandling”. 

Byttedage og udstillinger forår 2018 


