
 

DECEMBER 2008 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale  

Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet  

(dørene åbnes kl. 19.00)  

Bestyrelsen ønsker 

alle medlemmer, annoncører og  

deres familie, et rigtigt  
GODT NYTÅR 2009 

MÅRSLET  FRIMÆRKE 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 



FOREDRAG          

Og til dem som 

ikke var med til 

mødet, hvor der 

var foredrag om  

landsudstillingen            

 

1909 i Aarhus,             

er her et post-

kort med et 

motiv fra ud-

stillingen 

Bestyrelsen                

Formand:  

 Hans Rasmussen  

 Åparken 15, 1  

 8300  Odder,  

 Tlf. 8693 0429 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 0676 

 

Kasserer:  

 Bjørn Eriksen,  

 Frøkærparken 16,  

 8320 Mårslet,   

 Tlf. 8629 9270 

Best. medlem:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 

Best. medlem:  

 Jørn Jønsson,  

 Pilegårdsvej 99,  

 8361 Hasselager  

 Tlf. 8628 1232 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 8629 6251 

       2926 7361  
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Kontingent 2009 
Kontingentet for medlemskab i 2009 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 2009. 

Formanden Hans G. Rasmussen 

kom i sin beretning ind på vore 

nye lokaler på Lokalcenter Kilde-

vang. Der havde kun lydt ros for 

de fine faciliteter, som vi naturlig-

vis skal værne om. Han håbede 

at vi gennem referatet kunne ret-

te en tak til Ledelsen på Lokal-

centret. 

Han lagde op til, at der igen 

skulle afholdes en klubkonkur-

rence. Der var dog ikke den sto-

re interesse blandt de fremmød-

te for at diske op med noget til 

en sådan konkurrence. Efter no-

gen debat, der også strakte sig 

til den følgende mødeaften, blev 

konkurrencen lagt på is for så 

vidt angår 2009. 

Der var derimod tilslutning til, at 

vi igen forsøger med en med-

lemhvervekampagne. Der var 

overvejende tilslutning til at hjæl-

pe med at uddele materiale op til 

det nye åbent-hus-arrangement. 

Denne gang skulle vi også have 

Solbjerg med i omdelingen. Om-

delingen finder sted i uge 

4/2009. Der indrykkes samtidig 

en annonce i Mårslet-bladet. 

Generalforsamling 2008 

Bemærk: Der kan ikke betales via girokort. 
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Frimærker,   

frimærker og  

frimærker du  

tænker aldrig på 

andet. 

Specialauktion den 3. marts 2009 

Klubben har modtaget to indleveringer, som vi som noget nyt forsøger at sæl-

ge på en specialauktion den 3. marts 2009 (se mødeprogrammet). 

Fra Annie Ravn, Tunø har vi modtaget en del frimærkemateriale og fra Lars 

Byrielsen, Århus har vi modtaget en mindre møntsamling. 

Vi kan allerede nu optrykke de forskellige lots.                                               

Der bliver eftersyn den 17. februar 2009. 

Lotnr Lot Beskrivelse Opråb 

1 Danmarkssamling i 

Leuchturmalbum 

Flot album med gode danske mærker. 

Hertil kommer en del postfrisk Danmark 

og postfrisk Grønland 

  

  

 3.700.- 

2 Islandssamling (m/

Færøerne) 

Flot album med gode islandske og færø-

ske mærker. Er lige sagen for den, der vil 

starte op med Island 

  

  

 1.200.- 

3 9 årbøger Danmark 

1992-2000 

Pålydende ca. 1.400 kr. 

(Opnås ikke samlet salg, vil der ske opråb 

af de enkelte bøger til pålydende pris som 

opråb efter selve hovedauktionen) 

  

  

  

 1.200.- 

4 Årgang 2000 Pålydende  187,- 150,- 

5 Årsmappe 1999 Pålydende  177,- 140,- 

6   Lille bog med Grønland og Island **  80,- 

7 Lille indstiksbog 

med Danmark ** 

Pålydende  740,-   

600,- 

8   Indstiksbog med dubletter Danmark  80,- 

9   Indstiksbog med dubletter Europa    80,- 

10 Tykkere indstiksbog 

med dubletter    

Island 

Med to bedre værdier  

(Tjeneste 40 og 148) 

  

 

100,- 

11  Indstiksbog med dubletter Norge og 

Grønland 

  

70,- 

12  2 flotte ringbind med julemærker og nytryk 

heraf 

  

300,- 

Frimærkerne 

Lotnr.  Beskrivelse  Kategori Katalogpris Opråb 

15 2 Krone 1952 1 15 5 

16 5 Krone sølv.  

Frederik IX og  Ingrids sølvbryllup 

”01” 200 40 

17 2 Krone sølv Christian X’s 

25 års regeringsjubilæum 

1+ 150 30 

18 2 Krone 1899, Chr. IX 1 125 30 

19 1 Krone 1916, Christian X 1 75 20 

20 1 Krone 1925 1 20 5 

21 25 øre 1921 1 40 10 

22 1 Krone 1960 1+ 15 5 

23 Sverige 1 øre 1909 1 140 20 

24 Sverige 1 Krone 1897 1 60 15 

25 Sverige  1 Krone 1912 1 50 10 

26 Sverige 2 Krone ”och” 1880 1/1- 375 40 

27 Møntmappe med en del almindelige 

danske mønter… 
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Mønterne 

13 13 årsudgaver 

Færøerne 

Ca. 20 kr. pr. årgang. Langt under påly-

dende. (Opnås ikke samlet salg, vil der 

ske opråb af de enkelte årsudgaver til 20 

kr. pr. årgang efter selve hovedauktionen) 

  

  

  

275,- 

14 Resten ”Bliver nærmest en form for skrammel” 50,- 

Postkort fra 1909 



 

 

FREDENSGADE 20  DK 8100 ÅRHUS C    
TELEFON:  8612 0755        TELEFAX:  8612 6664 
INTERNET:  WWW.WEIBEL.NU 

 
  MØNTER 

  FRA 

  HELE 

  VERDEN 

 

  Forlang gratis  

     prisliste 

Jørgen F. Clauson-kaas 

Volbyvej 87,  8464 Galten 

Tlf. 8695 4322  efter kl. 18 

6 

    Manden  

          ved  

kassen 

 

 

 

 

 

 

Til en motivsamling 

 

Søger jeg frimærker med  

opdagelsesrejsende  

f.eks. Columbus, Cook m.fl.  

Samt receptkuverter 

 

Kurt Petersen 

Tlf. 86725464  

 
 ENGLAND 

 

Jeg søger mærker,  

hæfter st. og us.  

Samt sammentryk og  

anderledes ting  

fra årene 1953 og til dato 

Preben Madsen 

pmim@webspeed.dk 

 

Danmark og Cypern 

 

Hvorfor samle på alle de lette  

lande, prøv Cypern her mangler  

jeg mange 

 

Jørn Hofman 

Hof-man@webspeed.dk 
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Århuspostkort  

og luxstemplede mærker søges.  

 

Gå ind på min hjemmeside og se, 

hvad jeg mangler, og hvad jeg af-

hænder 

Alle er velkomne 

 

www.kortlink.dk/8rh 

Bjørn Eriksen 

I Mårslet Mønt- og Frimærkeklub 

er vi efterhånden blevet klar 

over, at stort set alle samler Dan-

mark og meget få på områder 

derudover. Og samles der på 

områder udover Danmark, er der 

ofte tale om lande, som man er 

temmelig ene om, og som det 

kan være svært at få ordentlig 

sparring på i klubben. 

Hvis man tager mod til sig og 

kaster sig over et nyt samleom-

råde, viser det sig ofte, at glæ-

den stiger i takt med, at der skaf-

fes materiale, og i takt med at 

man får en fantastisk historisk 

viden om det pågældende land. 

På en af mødeaftenerne i foråret 

vil Bjørn – hvis ikke andre har 

lyst – fortælle om glæden ved at 

samle Tyskland og her koncen-

trere sig om den uhyre interes-

sante periode i Tysklands histo-

rie, 1933-1945. 

Det var måske også nærliggen-

de at begynde at interessere sig 

lidt for de danske særmærker, 

nemlig tjenestemærkerne, porto-

mærkerne, postfærgemærkerne 

og avisportomærkerne og de 

afarter, der knytter sig til de dan-

ske frimærker. Flere i klubben 

har kastet sig over netop de 

mærker og herigennem skaffet 

sig en god viden om formålet og 

anvendelsen af mærkerne. 

Det er i det lys, vi skal se invitati-

onen til Hans Schønning fra År-

hus Filatelistklub om at holde et 

foredrag over Tête-Bêche. Her er 

der tale om en bestemt afart af 

danske frimærker. Jeg har haft 

lejlighed til at høre foredraget og 

kan roligt sige, at det kan alle i 

Mårslet glæde sig til. Et tilsynela-

dende spinkelt område, der på 

trods heraf indeholder mange 

finurligheder. 

Opfordringen skal hermed lyde 

til, at alle medlemmer viderefor-

midler sin viden og erfaring om-

kring samleområdet på en mø-

deaften… det er bare at slå på 

glasset og så fortælle, hvad man 

har lyst til. Der er ingen grund til 

at holde sig tilbage. Og det er 

netop sådanne miniforedrag, der 

kan holde klubben levende. 

Og samtidig få os til at interesse-

re os lidt for hinanden. 

Godt nytår og vel mødt til en ny 

sæson 

Bestyrelsen 

 

Ud af starthullerne 

i det nye år 



Mødeplan for  2009 

 

Forår 2009 

  6.  januar  Sæsonstart. Muligvis foredrag over ”at samle Tyskland 

   1933-1945” 

20. januar   Hans Schønning, Århus Frimærkeklub fortæller om Tête-

   Bêche 

3. februar   Åbenthus-arrangement for interesserede.  

17. februar  Skrammelauktion. Eftersyn af lots til specialauktion  

   3. marts 2009. Sidste indlevering til storauktion.  

3. marts  Specialauktion over Frimærkesamling fra Anni Ravn, 

   Tunø og Møntsamling fra Lars Byrielsen, Århus 

17. marts  Storauktion 

31. marts  Handel på internettet. Bjørn Eriksen 

14. april    Klubmesterskabet 2009 

28. april   Sæsonafslutning  Sommerferie 

 

Vi vil forsøge at koordinere mødedatoer i efteråret 2009 med Odder Frimær-

keklub 

Nærmere vil fremkomme i løbet af foråret 

IN-PO  

FRIMÆRKER &  MØNTARTIKLER 

 

Alt i tilbehør til konkurrencedygtige priser. 

 

Vi har meget på lager, resten skaffer vi hjem efter bestilling. 

 

Åben alle ugens dage, også aften samt lørdag søndag, hvis vi 

er hjemme  - ring og hør. 

 

Ingen ekspeditions  gebyr 

 

 IN-PO FRIMÆRKER 

 V/Inge og Poul Enevoldsen                 Tlf.  8629 3675 

 Sydtoften  25            e-mail: in-po@tdcadsl.dk 

 8260  Viby J.                      www.in-po.dk 


