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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  

DECEMBER        2014 

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)  



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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Se også auktionen på    

www.maarfrim.dk 

Kontingent 2015 

Kontingentet for medlemskab  

af Mårslet Frimærke- og Møntklub  

i 2015 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 2015. 

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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Frimærker og mønter er de mest 

kendte samlerområder, men de 

senere år er pengesedler kom-

met til i takt med at verdenen er 

blevet mindre og internettet mere 

opsøgende. 

Der er 2 slags – dem der er rigti-

ge professionelle – og så sådan 

nogle som mig – en rigtig amatør 

med stor appetit på opgaven, 

men kun indehaver af de billige 

og næsten værdiløse sedler som 

der til gengæld er rigtig mange 

af. 

Vi har sikkert alle en del gamle 

pengesedler liggende fra rejser 

og bekendte, og det er en glim-

rende start på pengesedlerne. 

Den største handel med penge-

sedler foregår på store amerikan-

ske databaser. I Danmark er der 

også nogle som forhandler 

mængder – de er bare lidt dyrere. 

Det kan godt betale sig at tale 

med nogle der er lidt mere øvede 

i at surfe på nettet, og jeg har al-

drig oplevet at blive snydt. 

Min interesse startede fordi en 

kær bekendt sagde til mig, at hun 

drømte om at have en pengesed-

del – blot den mindste – fra hvert 

land i verden. Det skulle hun ikke 

have gjort for så var mit lys 

tændt. Jeg er meget interesseret i 

geografi, politik og historiske ting! 

Og nu vil frimærkesamlerne med 

rette sige, at det er lige netop 

derfor de samler på frimærker. 

Ja det er næste det samme. 

2 gange om året gennemføres ver-

dens største banknotes messe i Val-

kenburg (lige udenfor Maastricht i 

Holland) – her kommer alle de store. 

I en ret stor sportshal bliver der præ-

senteret millioner af pengesedler for 

det kræsne publikum. Der køres va-

rer ind på paller, og der er de små 

boder hvor der sælges de udvalgte 

varer. Her er altid 3-5 danske sælge-

re. Jeg var gæst nr. 25 i 2011. 

Samler fokus kan være rigtig mange 

forskellige ting: Lande, Verdensdele, 

Årstal, Underskrifter, Motiver, Regen-

ter osv. Det er helt ligesom frimær-

ker. 

Hvad har jeg så haft ud af det?   Jeg 

har lært en hel masse om Stilleha-

vets mange lande/øer. Jeg har lært 

en hel masse om hvem der har væ-

ret besat af hvem og hvornår. Jeg 

En rigtig seddel amatør. 
har lært de gamle lande at kende 

der var ophørt inden jeg blev født. 

Jeg har fået min geografi helt på 

plads (jeg tør godt konkurrerer 

med de fleste) og jeg har lært 

talrækken fra 0,25 Latu til 

100.000.000.000.000 Zimbabwe 

Dollars – alt sammen udtrykt på 

et lille stykke ”papir” ca. 8 x 20 

cm. 

Jeg har også lært at de dyre sed-

ler (jeg har under 10 af disse) lig-

ger i banken og de over 1.000 

andre ligger i forskellige bunker 

og mapper. At lande som Palæ-

stina og Panama samt de gamle 

baltiske lande er meget svære at 

få i samlingen. At hele Balkan 

området gik amok efter 1992 

med mange serier og værdier. At 

der findes 2 væsentlige kataloger 

fra USA på tilsammen over 2.400 

sider. At når man først er i gang er 

det svært at slippe. Det kunne fylde 

en hel aften. 

Der er også udfordringer! Hvad gør 

man når Kosovo kun bruger Euro 

som de bare har lånt af Tyskland? 

Hvad gør man når Vatikanet og FN i 

New York ikke har deres egne pen-

gesedler. Hvad gør vi nu hvor penge 

er på vej ud af markedet og kun fin-

des elektronisk? Det bliver en spæn-

dende eller kedelig fremtid? Hvad 

gør man med de mange falske pen-

gesedler? Hvad gør man med de 

mange nødpenge (Kina, Italien, 

Tyskland osv.)? Hvad gør man med 

de uautoriserede penge områder i 

Rusland, på nette og i Kina? 

Jeg ved godt at dette indlæg ikke er 

videnskabeligt, men lidenskabeligt. 

Skal vi lave en tur til Valkenburg? 

 

Medlem 55 - Jan 
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Mødepræmiekonkurrencen forår 2015 

Der er 3 præmier at vælge imellem.  

 

Hafniablok III hafnia 1976.   Afa 625ay. 

Færøerne årsmappe 2008. 

En bog:  i øverste højre hjørne, med en firblok  

afa 1276-1279, og sorttryk  

Se det hele på www.maarfrim.dk  

http//www.papermoney-maastricht.eu/  

https//www.youtube.com/watch?v=seYp6T9R8IE  

http//www.papermoney-maastricht.nl/index.php/show/category/17  
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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 
Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Af Kaj Linno Henriksen 

Vi er mange mennesker, der yn-

der at bruge alt for meget tid på 

vores dejlige hobby og støder 

jævnligt på mange spændende 

oplevelser. Her vil jeg berette om 

en meget banal, men alligevel 

dejlig oplevelse. En dag var jeg 

som vanligt på besøg i Brabrand 

og skulle blot kigge på alle de 

mange udmærkede lots, som 

befandt sig på bordet. Mit skarp-

sindige blik faldt pludselig over 

en stak breve, som normalt ikke 

interesserer mig synderligt for; 

men hvorfor jeg besluttede mig 

alligevel for at kigge på lottet, får 

jeg aldrig svar på. Det var en 

meget farve-

sprudlende ku-

vert. Det var nok 

det, der fangede 

mig først. Men 

navnet ramte 

mig også. Efter-

navnet var sik-

kert medlem af 

klubben, hvilket 

ikke var  

tilfældet for        

fornavnet. Men 

jeg var sikker på, at jeg havde 

truffet Karin før. Og så måtte jeg 

hen og snakke med Steffensen. 

Jeg ville vide, hvordan sammen-

hængen mon kunne være. Og 

ganske rigtigt. De var far og dat-

ter. Jeg havde truffet dem for ca. 

25 år siden. Jeg solgte Karin en 

del gamle Bravo-blade, som hun 

så havde klippet i og solgt vide-

re. Og nu vidste jeg, at hendes 

kæreste i dag er hendes mand 

og hun arbejder som socialråd-

giver. Og så blev det til et gen-

syn efter så mange år, da vi for 

nylig lavede udstilling i  novem-

ber måned.  

Vi var begge enige om, at det 

herligt at mødes igen. 

 

Hilsen Kaj.  

Filateli er livgivende! Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 
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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, gå derfor ind på   

www.maarfrim.dk  der altid er opdateret. 

Mødeprogram    forår 2015 

   

  6. januar  Sæsonåbning. 

13. januar  medlemsaften 

20. januar  Alm. mødeaften. 

27. januar  Skrammelauktion.  

  3. februar  Medlemsaften  

10.     februar  Foredrag  ved Bjørn Eriksen. 

17.     februar  Tipskupon   

24.     februar  Alm. mødeaften   

  3.     marts   Foredrag  ved Bjørn Eriksen. 

10. marts   Møntaften    

17.     marts   Medlemsaften 

24.     marts   Alm. mødeaften    

31.     marts   Almindelig mødeaften 

  2. april   Specialauktion. 

  7.     april   Medlemsaften 

14.     april   Erik Brædder viser sine sporvogne. 

21.     april   Klubmesterskaber. 

28.  april   Afslutning 

 


