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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  

www.maarfrim.dk  |  e-mail:  maarfrim@gmail.com 

AUGUST 2021 

MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale:  

Lokalcenter Kildevang   

Langballevej 3 - 8320 Mårslet  

(Dørene åbnes kl. 18.30)  

 

Følg  hjemmesiden   www.maarfrim.dk   for opdateringer. 

I efteråret 2021 afholdes møderne i kælderen 
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Formand:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Mobil 2864 6706 

 279hofman@gmail.com 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Holme Parkvej 417,  

 8270 Højbjerg,  

 Tlf. 2383 9486 

 frommelt417@gmail.com 

 

Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com.dk 

 

Best medlem:  

        John Grønbæk Jakobsen  

         Stambmøllevej 18  2. sal tv          

 8300  Odder  

 Tlf. 2871 2479 

 

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 

Bestyrelsen   

OBS! 
 

Jeg modtager meget gerne gode 

idéer og materiale til indhold  

i bladet 

kontakt mig på E-mail 

maarfrim@gmail.com 

 
HUSK:  www.maarfrim.dk 
altid er opdateret. 

Dette nummers citat.. 
 
Der er ingen fremtid  
i at bruge nutiden  
på at ærgre sig over fortiden 

Hej alle.            Hej alle. 

Så er der endelig gode nyheder, vi 
har fået besked fra frivilligkonsu-
lenten på Kildevang.  
Hun skriver, at  vi har fået bevilli-
get  lokalet i kælderen fra septem-
ber til december.  
Det var jo lige det vi håbede på, 
det vil så sige, at hvis ikke andet 
sker, kan vi bruge vort efterårspro-
gram som offentliggjort. 
Bestyrelsen glæder sig meget til at 
komme igang. 
 
På bestyrelsens vegne. 
Jørn Hofman. 

3 

Dødsfald. 
Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at vort gode 
medlem Torben Johnsen her i vinter ( 2020-21 ) er afgået ved døden. 
Vi kendte alle Torben som en god og afholdt kammerat, der altid var i 
godt humør, og havde en venlig bemærkning til alle.  
Mange har også høstet glæde af hans store viden og gavmildhed, hvis 
de lige var i bekneb for et frimærke eller postkort, var han den glade  
giver. 
I bestyrelsen vil vi også komme til at savne Torben meget, han gjorde et 
stort arbejde i bestyrelsen, og var klubbens repræsentant i de samvirken-
de frimærkeklubber i Aarhus. 

 
Vi vil alle komme til at savne Torben Johnsen meget. 

”Æret være hans minde.” 
På bestyrelsens vegne. 
Jørn Hofman.    

PostNord udgiver fem 
særlige frimærker med 
overskriften  
”Hverdagens Helte”.  
I foråret 2021 inviterede 
PostNord og Falck  
danskerne til at nominere 

helte fra hverdagen, der i form af overskud, hjælpsomhed og vilje gør en 
forskel i andre menneskers liv.  
Der kom næsten 1.000 forslag og blandt dem blev fem udvalgt til  
gengivelse på frimærker.   

PostNord udgivelser 16. september 2021. 

Kilde:  PostNord 
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Generalforsamling i 
Mårslet Frimærke og Møntklub, 

Tirsdag den 5. oktober 2021. kl. 19.30. 
 
Dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning.  ( Jørn Hofman ) 

3. Regnskab 2020/2021.  ( Torben Leth ) 

4. Kontingent. 
 
5. Beretning fra funktionsformændene.     
    Biblioteket Jørgen Peter Andersen. 
    Storauktioner Henning Frommelt. 

    Byttedagene i de Samarbejdende  Frimærkeklubber  
    Henning Frommelt       Her mangler 1 medlem mere. 
 
6. Indkomne forslag. 
    Skal være bestyrelsen i hænde senest 28.september 2021. 
 
7. Valg i henhold til vedtægterne.   
    ( De nævnte personer der er på valg skal betragtes som forslag.) 
    Valg af formand   Jørn Hofman.   Modtager ikke genvalg. 
    Valg af  bestyrelsesmedlemme   Jørgen Peter Andersen. 2 År 

    Valg af bestyrelsesmedlemme   John Grønbæk Jakobsen.  

    På valg 1 år. 

    Valg af suppleant til bestyrelsen  Mangler. 

    Valg af revisor   Preben Madsen.  1 År. 

    Valg af revisorsuppleant   Jan Amnitsbøl.  1 År. 
 
8. Eventuelt. 
 

Bestyrelsen.     
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NYT     NYT     NYT     NYT     NYT     NYT  
 
Kære frimærkevenner i Mårslet. 
 
For første gang i klubbens historie, har vi i bestyrelsen med flere 
besluttet at vurdere og købe en frimærkesamling fra et dødsbo..  
Frimærkesamlingen var større end vi i første omgang  
forestillede os. 
Derfor er meget af sommeren gået med at sortere og vurdere 
samlingerne, som nu er blevet til 270 lots. 
Vi glæder os til at præsentere det samlede resultat for jer,  
ligesom vi håber, I vil tage godt imod det indkøbte og byde ind på 
det. 
 
Vel mødt til den kommende sæson! 
 

Henning Frommelt.  

her ses en del af de  

270 lots. 
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Efterårsprogram 2021 

Mødelokalet er fløttet ned i kælderen. 
Grundet ombygning. 

 7. september Opstartaften. 

 14. september Postkortaften. 

 21. september Skrammelauktion. 

 28. september Almindelig møde. 

 5. oktober Generalforsamling. 

 12. oktober Tipskupon – Finn Laursen 

 19. oktober Møntaften. 

 24. oktober Byttedag i de samarbejdende 

 26. oktober Vis os din samling 

 2. november Postkortaften. 

 9. november Almindelig møde. 

 16. november Skrammelauktion. 

 23. november John Grønbæk Jakobsen fortæller. 

 30. november Julefrokost. 

 7. december  Medlemmernes bytteaften. 

 14 december  Almindelig møde. 

 21. december  Juleafslutning. 

Der kan forekomme ændringer i programmet. 

Hjælp til selvhjælp i form af døråbner 

i tidsrummet 18.30 - 19.20 

HUSK ! 
Sidst ankomne venter med at gå ind indtil næste person dukker op. 

www.maarfrim.dk - opstart forår 4. januar 
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SØNDAG DEN     24. oktober 2021 

Bellevuehallen   

Vester Strandallé 170,  8240 Riisskov.     

Kl. 9.00  -  15,00   På gensyn 

Gratis entré  

Mårslet 

Tak fordi du handler lokalt... 

BYTTEDAG 

FRIMÆRKER 
BREVE - POSTKORT - MØNTER - TELEKORT  

 

Bus linie 12 til Mejlby/Hjortshøj og 17 kører til døren. 

( Buslinie 6A og Letbanen til Vestre Strandallé  

gå afstand ca. 500meter ) 

Yderlige oplysninger på 

  8611 5488 eller 

  2311 6488 

    ARRANGØR: 
                    
                   DE SAMARBEJDENDE 
   FRIMÆRKE- & MØNTKLUBBER 
                      I AARHUS OG OMEGN 

HANDLERSTANDE 
CAFÉ 

BYTTEBORDE 




