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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  

AUGUST        2016 
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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)  

 

Generalforsamling 

Tur til Fredericia.  

 

Mødeprogram 

2. maj brev 

Bagsiden af stationsbygningen på Banevej i Mårslet. 
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Vi ser på  
din økonomi  
med friske  

øjne 

...den lokale bank 

Skift til... 

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg • 8630 3700 • tranbjerg@djurslandsbank.dk 

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 

Fællestur til Fredericia.  

Søndag den 25. september 2016. (9.00-16.00).  

 
Der er tale om en af landets allerstørste byttedage,  

der arrangeres af 4 klubber i fællesskab. 

Mårslet frimærke- og møntklub er ved at undersøge muligheden  

for at lave en fællestur. 

Det vil blive omtalt på første mødeaften tirsdag 6. september 2016 

Dødsfald 
Det er med beklagelse at klubben har erfaret at vort medlem Jens 

Overgaard lørdag den 13. august 2016 er afgået ved døden, 

Vi mindes Jens Overgaard som et godt og hyggeligt medlem, der 

med godt humør deltog i klubbens aktiviteter. Vi vil komme til at  

savne Jens Overgård. Æret være Jens Overgaards minde. 
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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 

 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 

 
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 

Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 
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Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Mårslet Frimærke og Møntklub, 

Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.30. 

 

 Dagsorden: 

  

 1.  Valg af dirigent. 

 2.  Bestyrelsens beretning.  (Jørn Hofman) 

 3.  Regnskab 2015/2016.    (Torben Leth) 

 4.  Kontingent. 

 

 5.  Beretning fra funktionsformændene. 

   Biblioteket Jørgen Peter Andersen. 

   Storauktioner Henning Frommelt. 

   Byttedagene i de Samarbejdende   

  Frimærkeklubber Hen ning Frommelt 

   og Torben Johnsen. 

 

 6.  Indkomne forslag. 

  Skal være bestyrelsen i hænde senest 27.9.2016.  

 

 7.  Valg i henhold til vedtægterne. 

  Valg af kasserer   Torben Leth.  2 År. 

  Valg af bestyrelsesmedlem  Henning Frommelt 2 år. 

  Valg af suppleant til bestyrelsen  John Jakobsen.  1 År. 

  Valg af revisor   Steen Fogh.  1 År. 

  Valg af revisorsuppleant   Preben Madsen.  1 År. 

 

 8.  Eventuelt. 

 

 Bestyrelsen. 
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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   

 

 
Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Mødepræmierne efterår 2016  

Se dem på www.maarfrim.dk 

FRIMÆRKER 
BREVE - POSTKORT 

MØNTER - TELEKORT  

SØNDAG DEN  23. oktober 2016 

Bellevuehallen  

Vestre Strandalle 170, 8240 Risskov 

Gratis entré inkl. Lodsedel. 

KL. 9 - 15 

På gensyn 

Spændende, historisk og meget 

sjældent brev afsendt fra Berlin 

samme dag byen endelig faldt i 

hænderne på de russiske styrker 

– Den 2. maj 1945. Brevet er for-

søgt afsendt expres samme dag 

til Adolf Rau i Wetzlar- fra Det Ty-

ske Arbejder-

parti som af-

sender. Wetzlar 

ligger et godt 

stykke vestpå, 

så måske troe-

de man, at bre-

vet kunne nå 

frem og undgå 

de russiske 

styrker. Adolf 

Hitler og Eva 

Braun havde 

dagen før begået selvmord, da 

den endelige skæbne for Berlin 

og i øvrigt den resterende del af 

Det Tyske Rige stod helt klart. 

Byen var et stort kaos med ved-

varende bombardementer – men 

trods det holdt enkelte postexpe-

ditioner åbent helt til det sidste! 

Brevet er frankeret med de abso-

lut  to sidste  frimærker fra Hitler-

tiden. Motiverne er på det ene 

mærke en SA-soldat, og på det 

andet en SS-soldat. Begge har 

værdien 12 + 38 pf. De udkom 

den 21. april, og var altså kun i 

brug i ganske få dage – og de 

dage var et stort krigsinferno, og 

som sagt til sidst helt ind i Ber-

lins centrum. Kun ganske få æg-

te stemplede frimærker kendes 

således i dag. Breve er selvsagt 

endnu mere sjældne! Brevet har 

med stor sandsynlighed aldrig 

forladt Berlin – da forholdene 

taget i betragtning må have 

umuliggjort al postgang. Brevet 

er da heller ikke ankomststem-

plet! Brevet er formodentlig fun-

det af de allierede/russiske styr-

ker efter byens fald – og gemt af 

vejen! Særdeles spændende 

brev!! 

2. maj brev,  tyske rige 

Af  Kim Hansen  



HJÆLP til selvhjælp i form af døråbner i tidsrummet 18.30 - 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. 18.30.  

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme.   

www.maarfrim.dk   er altid opdateret. 

    Mødeprogram    efterår 2016 

6. september Opstart 

13. september Medlemmerne viser samlinger 

20. september Almindelig møde 

25. september Tur til trekantbytte 2016 Fredericia  

mere herom på første mødeaften  

27. september Skrammelauktion 

4. oktober Generalforsamling 

11. oktober H.F. Den Glycksporgske familie 

18. oktober Postkort og Mønter 

25. oktober Almindelig møde 

1. november Bjørn underholder 

8. november Tipskupon  

15. november Skrammelauktion 

22. november Foredrag Kim Hansen om Tyskland  

1945 til 1949      Se artikel i bladet side 7 

29. november Julefrokost 

6. december Medlemsaften 

13. december Juleafslutning 

   

  Opstart 3. januar 2017.  


