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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  |  december 2022  |  maarfrim@gmail.com 

”Hilsen fra” – postkort fra først i det forrige århundrede. Disse postkort var 

ret almindelige, og blev fortrinsvis brugt af besøgende i de forskellige byer 

til at sende små hilsner til familie ,venner og bekendte. Kortene var allerede 

dengang samleobjekter og kærkomne som meddelelser om  

rejseaktiviteter, og var jo dengang allerede fremme dagen efter!! Kortet her 

er fra Aarhus med indsat billede af posthuset i Kannikegade. 

Tilhører:  Kim Hansen 

 
Mårslet Frimærke- Mønt og Postkortklub’s mødelokale:  

Folkehuset Mårslet  Langballevej 3 - 8320 Mårslet  

(Dørene åbnes kl. 18.30)  



Alle medlemmer,  

annoncører,  og deres  

familie ønskes en rigtig  

god jul samt et godt 

og  

lykkebringende nytår 

Med kærlig hilsen  

Bestyrelsen    
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  Formand:  

 Frank Christiansen 

 Mårslet Byvej 10  

 8320 Mårslet,  

 Mobil  4220 0150 

 f.c@mail.dk 

   

  Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com 

 

  Best medlem:  

 Per Juul Jensen    

 Korsagervej 4  st. th.  

 8230 Åbyhøj  

 tlf.  2446 2259  

 

  Best medlem:  

        John Grønbæk Jakobsen  

         Stampmøllevej 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 

BESTYRELSE 

   

Kontingentet for  

medlemskab i 2023  

udgør 100,- kr.  

 

Beløbet kan betales  

på to måder: 

 

Betaling på en mødeaften  

direkte til kassereren. 

 

Betaling til klubbens konto  

Djursland Bank,  

kontonummer 7266-1016807  

 

Kontingentet må være betalt  

Inden udgangen af  

februar måned 2023. 

KONTINGENT 

Antal  klubmedlemmer 40 
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Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Mårslet 

Tak fordi du handler lokalt... 

Julemærket 2022 

Royal hyldest. 

Der var en særlig grund til, at Dronningen afslørede årets Julemærke. 

Julemærket 2022 er nemlig dobbelt-royalt. Det markerer både  

H.M. Dronningens 50-års Regeringsjubilæum og Fredensborg Slots  

300-års jubilæum. Motivet er derfor inspireret af elementer fra de tre  

Julemærker, som Dronningen gennem tiden har tegnet. 

Englene stammer helt tilbage fra Julemærket i 1970, Hjertekransen fra 

2003 og brevduerne med julekortene optrådte på mærket fra 2015.  

I midten står Fredensborg Slot klar til at fejre jul. Den grafiske stil er  

papirklip, som leder tankerne hen til de festlige juleklip. 

Kilde.: Julemærkefonden 

Lapidarstemplet 

uden angivelse af 

tognummer blev 

anvendt som  

reservestempel i 

stedet for  

brotypestemplet 

nogle ganske få 

dage i marts  

måned 1902.   

 

I Odder blev 

nummeret  

simpelthen  

raderet væk.  

Så kunne det 

bruges som helt 

almindeligt 

dagstempel!  

I en meget kort 

periode altså!  

Nok det mest sjældne stempel fra Odder!  



mig”! Skillelinien i de franske  

farver kan også henføre til hans 

kone, Crescence Eugenie Mirat  

fra Frankrig.  

Heine levede fra 

1797 til 1856. 

Født af jødiske 

forældre, men 

konverterede til 

protestantismen i 

håb om på denne 

måde at blive ac-

cepteret som for-

fatter i hele Euro-

pa.  

Hans ambitioner 

fejlede intet. Han 

gjorde et jura-studium færdigt, in-

den han drog til Paris, hvor han 

også fandt sin kone. Hans navn 

optrådte ofte  

sammen med de store navne som 

Karl Marx og Friedrich Engels.  

Heine oplevede også, at der blev 

sat musik til mange af hans digte 

(Buch der Lieder). Han blev også 

et forbillede for mange af sine 

samtidige, og bl. a. H.C. Andersen 

lod sig inspirere af Heine.  

Når jeg læser lidt af hans biografi, 

får jeg det indtryk, at han levede på 

et åndeligt meget højt plan, meget 

distanceret fra den virkelige ver-

den.  

 

afa 2903  

En dag, da jeg sad og arbejdede 

med mine tyske frimærker, først 

vask, dernæst tørre og til sidst ka-

talogisering, faldt jeg over et flot 

frimærke.   

Et flot maleri i sort/

hvid.  

De enkle streger og 

den personlige ud-

stråling fangede hur-

tigt min interesse.  

Det ville jeg se nær-

mere på!  

Hele frimærket var 

meget struktureret i 

sin opbygning.  

Selve billedet var 

meget centralt placeret. I venstre 

margin var landets navn,  

og i højre margin kunne man læse, 

at personen var den tyske digter 

Heinrich Heine, et navn jeg godt 

kendte.  

Landenavnet i venstre side var ad-

skilt fra portrættet med en  

streg i sort/rød/gul, farverne i det 

tyske flag.   

I den anden side var maleriet ad-

skilt fra personoplysningerne med 

en streg i rød, hvid, blå, farverne i 

det franske flag.  

Det kan henvise til den franske 

tekst  ”Eh bien, cet homme c'est 

moi”,  

der betyder ”nå, denne mand er 
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Månedens frimærke   af Kaj Linno Henriksen  

 

Valg af dirigent: Foreslået og valgt: 

Hans G. Rasmussen. 

Bestyrelsens beretning: Bestyrelsen 

havde trykt en beretning, der blev  

uddelt under mødet. Beretningen blev 

fremlagt af formanden. Der var ingen 

bemærkninger til beretningen, som 

herefter blev enstemmigt vedtaget. 

Regnskabet for 2021 og 2022. Kasse-

ren omdelte et skriftligt regnskab og 

herefter redegjorde han for klubbens 

indtægter og udgifter. Den store ind-

tægtskilde havde været salget af  

Torben Jacobsens samling.  Egenka-

pitalen er pt. kr. 44.322,39. Der blev 

fremsat forskellige forslag til fremtidigt 

brug af midler. 

Sociale arrangementer.Klubben har 50 

års jubilæum om 2 år og der kunne 

anvendes midler til aktiviteter i den 

forbindelse. Der blev ikke vedtaget 

noget endnu. 

 Kontingent: Her vedtog forsamlingen, 

at kontingentet skal være uændret, kr. 

100,- for året 2023. 

Beretning fra funktionsformændene: 

Biblioteket: Der blev fremsat forslag 

om udvidelser af biblioteket og i den 

henseende skal der udarbejdes en 

liste over materiale som pt. er tilgæn-

gelig. Desuden skal det fremgå af 

hjemmesiden, hvad biblioteket inde-

holder. 

Stor auktioner: Bjørn Eriksen ønsker 

trykt auktionsoversigt til uddeling i Bel-

levue hallen ved byttedagene,  

gældende for samarbejdende  

Referat fra Generalforsamling i Mårslet Frimærke  

og Møntklub 04. oktober 2022. 

frimærkeklubber.  

Oversigten skal udsendes til omeg-

nens frimærkeklubber, så flere kan 

byde på materialet. (Henning From-

melt foreslog, at Bellevue mødet kan 

afholdes som et socialt  

arrangement.) 

Indkomne rettidige forslag.   

Kim Hansen: Ændring af klubbens 

navn til: Mårslet Frimærke - Mønt og 

Postkortklub.   

Begrundelse: at afspejle virkelighe-

dens verden. Forslaget er vedtaget 

og der er efterfølgende udarbejdet et 

nyt logo (Preben og Kim). Logo er 

godkendt af bestyrelsen til brug fra 

næste klubblad. 

 Valg i henhold til vedtægterne: Valg 

af ny næstformand blev ændret til 

valg af nyt bestyrelses medlem. 

Samtidig skal § 12 i vedtægterne 

ændres.   

Per Juul Jensen blev valgt. 

 Valg af kasserer:  

Torben Leth genvalgt for 2 år. 

Valg af bestyrelsesmedlem:  

John Grønbæk Jakobsen  

blev valgt for 1 år. 

Valg af suppleant til bestyrelsen:  

Keld Jørgensen blev valgt for 1 år. 

Valg af revisor:  

Preben Madsen blev valgt for 1 år. 

Valg af revisorsuppleant:  

Peter Sørensen blev valgt for 1 år. 

Eventuelt.:                                        

Der var ingen bemærkninger. 



 

10.  januar Åbningsaften. 

17.  januar Postkortaften 

24.  januar Bytteaften 

31.  januar Skrammelauktion. 

7.  februar Medlemsaften 

14.  februar Henning Frommelt   Glücksburg fam 

21.  februar Jørn Hofman  Cypern II 

28.  februar Postkortaften 

7.  marts Vis os din samling. 

14.  marts Bjørn Eriksen Lidt om Århus postk. 

21.  marts Almindelig møde 

28.  marts Bedste/sjoveste postkort, Frimærke, Brev 

4.  april Kim Hansen, Peter Sabro 

11.  april Postkortaften 

18.  april Skrammelauktion. 

25.  april Hans G. Rasmussen, Postkort 

2.  maj Møntaften   

9.  maj 
Klubmesterskab. - Frank 

16.  maj Afslutning. 

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 efterår 5. september 2023 

FORÅRSPROGRAM  2023 


