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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        2015 

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

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)  

Tur til Fredericia 

1. specialauktion 

generalforsamling 

Médailles Souvenir 

En forunderlig aften! 

2. specialauktion 



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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Vi ser på  
din økonomi  
med friske  

øjne 

...den lokale bank 

Skift til... 

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

Fællestur til Fredericia.  

Søndag den 20. september 

2015. (9.00-16.00).  

 

Der er tale om en af landets aller-

største byttedage, der arrangeres 

af 4 klubber i fællesskab. 

Klubben vil være vært ved en  

beskeden frokost i Fredericia fra 

kl. 13.00 

Der vil på de første mødeaftner 

blive sendt en liste rundt, som 

man kan skrive sig på, 

og så ser vi, hvordan turen kan 

afvikles. 

Prisen var sidste år 75,- kr. for 

transport frem og tilbage. Beløbet 

afregnes direkte med chaufføren. 

”Bilen” aftaler selv hjemturen. 

Afgang fra Kildevang kl. 8.30 

Medlemmer af klubben, der ikke 

deltager i fællestransport, er vel-

komne til at deltage i frokosten. 

Mødepræmier til efteråret 2015  

er nu på plads. 

 

1. præmie  Afa. Danmark Nr. 12 

2. præmie  Reise i Norden mappe  

3. præmie  Grønland, mappe      

50 året for Danmarks befrielse 

 

Er også på   

www.maarfrim.dk 
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Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Mårslet Frimærke og Møntklub, 

tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.30. 

på Lokalcenter Kildevang, 8320 Mårslet. 

 

 Dagsorden: 

  

 1.  Valg af dirigent. 

 2.  Bestyrelsens beretning.  (Jørn Hofman) 

 3.  Regnskab 2014/2015.    (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 29.9.2015.  

 

 7.  Valg i henhold til vedtægterne. 

  Valg af formand   Jørn Hofman.  2 År. 

  Valg af bestyrelsesmedlem  Jørgen Peter Andersen 2 år. 

  Valg af bestyrelsesmedlem  Torben Johnsen  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. 

2 specialauktioner. 

Klubben har fået indleveret en del 

store frimærkesamlinger og nogle 

mønter fra en samler i Odder, hvis 

enke gerne vil afhænde effekterne. 

Vi har - så godt vi har kunnet - vur-

deret de enkelte samlinger og 

mønter. Og opråbspriserne ligger 

bestemt i den billige ende. 

Der er tale om større samlinger, 

hvor man virkelig kan få noget for 

pengene. 

Boet bliver delt over 2 omgange. 1 

del, der består af 16 møntlot og 16 

frimærkelot kommer under ham-

meren den 13. oktober. Resten – 

20 lot – kommer på auktion den 3. 

november 2015. 

Der er et samlet opråb for de to 

auktioner på næsten 13.000 kr. 

Det skal blive interessant at se, om 

klubben er stor nok til at kapere 

sådan en portion. 

Der vil som sædvanlig blive mulig-

heder for et grundigt eftersyn både 

på auktionsdagen og især på den 

mødeaften, der ligger før de to 

auktioner. 

Der kan som sædvanlig indleveres 

skriftlige bud direkte til formanden. 

Disse bud – der altid går forud for 

bud i salen, må være Jørn Hofman 

i hænde senest dagen før aukti-

onsdagen. 

Medlemsbladet og hjemmesiden 

indeholder auktionslisterne. 

 

Bjørn Eriksen 

Brev til   

Mårslet Frimærke- og Møntklub  

 

I forbindelse med, at vi afholder 

vor årlige udstillingsdag Lørdag 

den 7. nov. 2015 vil vi gerne forsø-

ge at forny dette arrangement. 

Sidste år etablerede vi forbindelse  

til Brugsens frimærkeklub, der be-

rigede os med 3 plancher, der 

repræsentativt viste eksempler på, 

hvordan man kan samle frimær-

ker. Det blev en kæmpe-succes, 

som vi gerne vil gentage. 

Det vil glæde os, om I i klubben 

kan finde 2 medlemmer, der hver 

kan tænke sig at deltage med 1 

planche.  

Emnet skal være frimærker eller 

mønter. Alt det praktiske  

omkring opsætning o. lign. vil 

klubben i Brabrand være behjæl-

pelig med. Vi vil gerne i god tid 

modtage navnene på deltagerne, 

så vi kan tage kontakt til dem.  

Med ønsket om en positiv reaktion 

sendes de bedste hilsener.  

 

 

Per Juul Jensen  

Best. medlem  

Sporvejenes Frimærke- og Mønt-

klub 
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Se også auktionerne på    www.maarfrim.dk 

Lot Beskrivelse Kat. 

pris. 

Op-

råb 

 MØNTER   

1  1960. Jubilæumsmønt.   250  40  

2  1960. Jubilæumsmønt.  250  40  

3  1964. Jubilæumsmønt.   250  40  

4  1964. Jubilæumsmønt.   250  40  

5  1981.  Årssæt fra bank   20  

6  1982.  Årssæt fra bank   20  

7  1983.  Årssæt fra bank   20  

8  1984.  Årssæt fra bank   20  

9  1985.  Årssæt fra bank   20  

10  1987.  Årssæt fra bank   20  

11  1988.  Årssæt fra bank   20  

12  1989.  Årssæt fra bank   20  

13  1 flot æske med mønter fra mange lande: 840 gram   40  

14  1 rød mappe med hovesagelig danske mønter   200  

15  1924.  ½ krone  50  35  

16  1940.  ½ krone  50  35  

SPECIALAUKTION 

tirsdag den  

13. oktober 2015 kl. 20 
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  FRIMÆRKER    

17 Næsten helt nyt fireblokalbum  

med enkelte blokke/miniark  

             

60  

18 Færøerne PF komplet med blokke.  

1975-2012. Ikke nøjagtig optalt  

 
          

600  

19 Grønland, PF komplet med blokke  

1946-2005 m/ hæfter og miniark. Ikke nøjagtig optalt  

 

600  

20 Grønland, PF komplet med blokke  

2006-2013 m/hæfter og miniark. Ikke nøjagtig optalt  

 

400  

21 Norge, PF med blokke og sammentryk. 2002-2012   500  

22 Danmarkssamling i indstiksbog   40  

23 Stor kasse med kæmpelager af klemlommer,  

albumblade, indstik m.v. Anslået værdi  

  

500  

24 2 AFA Vesteuropa 2005 -  

Forsøgt med 50,- kr. prøves nu med 25,-  

             

25  

25 2 AFA Østeuropa 2005 -  

Forsøgt med 40,- kr. prøves nu med 15,-  

             

15  

26 Næsten komplet samling West-Berlin, stemplet.  

Der mangler kun AFA nr. 18, 19, 20, 33 og 70.                    

I Abria springbind. Samlet katalogværdi er omregnet fra 

Michel 6.604 € . Opråb 3,5 % heraf………    49.534 

            

 

 

 

1.725 

27 Ny indstiksbog med udelukkende danske luxusstempler   95  

28 Indstiksbog med Færøerne, såvel stemplet som postfrisk    95  

29 Indstiksbog med Grønland, såvel stemplet som postfrisk    135  

30 Stor indstiksbog med mange danske mærker, stemplet. 

Fra 1962 til år 2000  

 220  

31 Indstiksbog med danske mærker stemplet.  

Fra 2001 og frem  

 65  

32 Bogen "I øverste højre hjørne"   60  
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Médailles Souvenir 
 

Det er den rigtige betegnelse for et 

nyere og fremadstormende samler-

område. Det er startet i Frankrig – 

deraf navnet – og ved at brede sig 

til det meste af Europa 

Jeg kalder den en Turist medalje. 

Det hele tog fart i 1996. Der ud gi-

ves nu et katalog på næsten 500 

sider hvor alle tidligere medaljer er 

printet med angivelse af årstal og 

sted/motiv, og hvad de formodent-

lig handles til. 

 

I kataloget er det i indledningen 

sammenfattet således (oversat af 

mig og Google tilsammen): 

 

Siden 1996 kan man i mere end 

500 souvenir butikker over hele 

Frankrig købe ”Monnaie de Paris” 

medaljen.  

En meget flot samling for hele fami-

lien! ”Turist medaljen” indbyder 

børn til at besøge de kulturelle mo-

nomenter for bagefter at kunne kø-

be den værdifulde turist medalje på 

stedet. 

På Ebay.de er der en livlig han-

del med de udsøgte versioner, 

og hvis man har et par stykker 

liggende mellem ferieminderne 

er der muligheder. 

Et par hjemmesider: 

http://www.arthurmaury.fr/ 

 

http://www.dupontphilatelie.com/ 

Monnaie_de_Paris.html 

 

Det viste katalog indeholder 

samtlige turist medaljer der er 

præget til og med 2013. Priserne 

er sat rimeligt højt i forhold til 

handelspriserne, og vi skal hu-

ske på forsendelsen da de fleste 

kun leveres fra en butik eller 

samler i udlandet. Kataloget in-

deholder en visning der følger 

distrikt og postnummer (også de 

tal man ser på nummerpladerne 

(75 er Paris)), men også et sted-

register og et emneregister – for 

eksempel Zoo fra 5 forskellige 

zoologiske haver i 13 forskellige 

versioner. 

 

Det allerbedste er at tage en 

lommefuld 2 euromønter med på 

ferie i Frankrig – en slags 

”selvhenter” opgave med ind-

byggede oplevelser. Det er billi-

gere og sjovere. Og man kan 

glæde andre. 

 

Jeg tror at metoden breder sig til 

hele EU og bliver til en slags kul-

tur rute. 

 

55-Jan 

Den store succes skyldes at pri-

sen hos alle forhandlerne kun er 

2 Euro. 

I souvenir butikkerne omkring en 

attraktion – for eksempel Eiffel-

tårnet i Paris – sælges medaljen. 

Og der er opstillet automater, 

hvor medaljen kan trækkes for 2 

Euro pr. stk. Samme attraktion 

kan godt have 2-3 forskel-

lige motiver (mersalg), og 

nu er der også årstal på 

medaljerne så vi kommer 

tilbage. 

Målet (at besøge stedet) 

og formålet (at indsamle 

penge) er både ædelt og 

fint. Prisen betyder at de 

fleste kan være med – så det er 

en samler mulighed for høj som 

lav.  

 

Det kulturelle formål har jeg stor 

sympati for. 

 

Denne model er allerede bredt 

ud til mindst 13 andre lande – 

som er: 

Tyskland Østrig Belgien 

Spanien Irland Italien 

Letland Monaco Holland 

Polen Portugal Schweiz 

Ukraine   

Støt vore annoncører – de støtter os!! 
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Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 

Lot Beskrivelse Opråb 

 FRIMÆRKER  

   

1 Norge, PF og stemplet mellem hinanden.  

1937-2001. Fra 1966 PF  

      

600  

2 Tyskland,  

PF i meget smukt Deutsche Post-Album. 2000-2012  

      

600  

3 Tyskland, BUND, PF i ringbind. 1986-1999  500  

4 Tyske Rige + BUND 1951-1986,  

PF og stemplet mellem hinanden  

      

500  

5 West-Berlin - DDR - Ungarn - Vatikanstaten +  

mange tomme kvadrede albumsider  

      

200  

6 Frankrig PF 1974-1991       300  

7 Frankrig PF 1991-2000       300  

8 Frankrig i starten stemplet, efterhånden PF - 1974       400  

9 England, PF 1989-2001       300  

10 England i starten stemplet, efterhånden PF - 1988       300  

11 Samling Irland - Spanien, stemplet og en del PF       300  

12 Islandssamling stemplet og en del postfrisk  

m/blokke og miniark  

      

600  

13 Tjekkoslovakiet i 2 bind. - 1974       500  

14 Tjekkoslovakiet (CSSR) - 1988, Tjekkiet 1993-1998,  

Slovakiet 1993-1995, FN 1980-1994  

      

400  

15 Rusland, Sovjet op til 1977       400  

16 Samling med europæiske lande       200  

17 Oversøiske lande, bl.a. Kina       100  

18 Tysk - Engelsk - irsk frimærkehist. m/enkeltmærker og serier 

+ tekstmaskinstempler  

      

200  

19 Danmark, Ark med pålydende 411 + frimærkehistorie + en 

del breve fra især Tjekkoslov.  

      

400  

20 Posekartotek med klemlommer         30  

SPECIALAUKTION 

tirsdag den  

3. november 2015 kl. 20 

En forunderlig aften! 

 

Den 11.11.14  fik jeg lejlighed til 

at fortælle lidt om nogle frimærker 

fra min finske samling. 

Jeg koncentrerede mig om fri-

mærker fra hovedstaden Helsing-

fors, med baggrund i sporvogns- 

linie 3T/B. Alle frimærkerne havde 

en tilknytning til de mange ople-

velser, jeg har taget med i min 

bagage fra mine mange besøg i 

byen. Som oplægsholer er man 

altid lidt spændt på, hvordan mit 

emne bliver modtaget, og hvad 

reaktionen er blandt lytterne. 

Min overordnede strategi for op-

lægget var, at jeg ville nå gennem 

de til foredraget brugte 

frimærker, uden at gå i dybden 

og for alt i verden undgå tekniske 

detaljer. Og hvad skete der? 

Jeg oplevede den store oplevelse, 

deltagerne fulgte mig i store dele 

af  oplægget og endda 

gerne ville supplere mit oplæg 

med nøje tekniske data. Jeg fik 

dermed selv en uforglemmelig op-

levelse. 

På min hjemtur fik jeg den næste 

store oplevelse, hvor vi sad og 

snakkede om oplægget, da 

vores chauffør sagde: ”Når man 

kan få så meget ud af så lidt, så 

kan det ikke være helt dårligt!” 

Og det er præcis, hvad jeg gerne 

vil opnå med al min omgang med 

frimærkerne! 

En stor tak til alle i Mårslet! Jeg 

synes, at  mange andre skal unde 

sig selv den store oplevelse, 

som det er at få lov til at tage nogle 

andre menneskers tid. 

    Hilsen  Kaj 



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. 18.45.  

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme.   

www.maarfrim.dk   er altid opdateret. 

  

    Mødeprogram    efterår 2015 

1. sept opstart 

8. sept Almindelig møde 

15. sept Skrammelauktion 

20. sept Fællestur til Fredericia Trekantbytte  9-16,   

Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 9-16 

22. sept Medlemsauktion  ( Bedre materiale ) 

29. sept Almindelig møde 

6. okto Generalforsamling     

Eftersyn til specialauktion nr. 1 den 13. Oktober. 

13. okto Specialauktion nr. 1 bestående af mønter og frimærkesam-

linger ved Bjørn.  Se lotfortegnelsen www.maarfrim.dk  

18. okto Byttedag   de samarbejdende  

Frimærke- og Møntklubber i Aarhus og omegn.   

Bellevuehallen Vestre Strandalle 170 kl. 9 - 15 

20. okto Medlemmer viser samling 

27. okto Foredrag  Lilian Boye-Hansen  

fortæller om en tragisk kærlighedshistorie 

Eftersyn til specialauktion nr. 2 den 3. November.  

3. nove Specialauktion nr. 2 bestående af frimærkesamlinger  

ved Bjørn.    Se også lotfortegnelsen  www.maarfrim.dk 

10. nove Medlemsmøde / Bytteaften 

17. nove Postkort ved Bjørn og andre 

24. nove Julefrokost 

1. dece Medlemsauktion  ( Postkort ) 

8. dece Skrammelauktion 

15. dece Juleafslutning 


