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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  

MARTS        2014 
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MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale  

Lokalcenter, Kildevang,   Langballevej 3, 8320 Mårslet  



Bestyrelsen                

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:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Hof-man@webspeed.dk 
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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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Ældre klubblade 

 

Klubben har fået en del ældre med-

lemsblade som bliver skannet ind 

og lagt på hjemmesiden over nogen 

tid og de kan ses på hjemmesiden 

www.maarfrim.dk/bladet 

Tilmelding til 40 års  

jubilæumsfesten  

 

For de medlemmer som ønsker 

at deltage i jubilæumsfesten  

den 29 april 2014  kl. 19.00  

på Lokalcenter Kildevang  

er det nødvendig at tilmelde sig. 

 

Det kan ske til Bestyrelsen,   

 

tlf. 2864 6706 må også gerne 

bruges. 

Forsiden     

 

Klubbens første medlemsblad 

udgivet januar 1975 

 

Se også side  6 

 

Hele bladet kan ses på 

www.maarfrim.dk 
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Mårslet Frimærke- og Møntklub. 40 år 
 

I maj måned 1974 stiftede en lille kreds af mårsletborgere Mårslet  

Frimærke- og Møntklub. 

 

De første mange år holdt klubben møder i Mårslet Borgerhus en gang hver 2. 

uge. Deltagerkredsen var dengang ikke prangende. Der var sjældent over 10 

til stede på hver mødeaften. 

 

Klubben er i dag så livskraftig som nogensinde. Den tæller 50 medlemmer. 

Mødelokalet er nu forlagt til Lokalcenter Kildevang.  

Der afholdes i dag møde hver tirsdag i tidsrummet 18.45 – ca. 21.30, og der 

deltager normalt 25-30 medlemmer hver gang. 

 

Klubben orienterer om sine aktiviteter på en åben hjemmeside: 

www.maarfrim.dk 

 

Den 29. april 2014 – på 40-års jubilæumsdagen – afholder klubben en mindre 

udstilling i Brugsens nye lokale (den gamle bank)  

på Butikstorvet i tidsrummet 14 – 17. 

 

Her vil der være udstillet nogle af medlemmernes frimærke- og  

postkortsamlinger, ligesom der vil være repræsentanter til stede fra  

bestyrelsen af klubben. 

 

Klubben byder tillige på en forfriskning. 

 

De 50 første besøgende børn får en lille frimærkegave. 

 

Der er endvidere mulighed for at få vurderet materiale, man måtte have i sine 

gemmer. 

  

Klubben er karakteriset ved et godt sammenhold omkring den fælles hobby. 

Og der kan prales med et af byens absolut laveste  

kontingenter: 100,- kr. pr. år. 

 

Alle er velkomne på en mødeaften, hvor man kan få lejlighed til at orientere 

sig og finde ud af, om det er sagen. Første mødeaften i efterårssæsonen vil 

være den 2. september 2014, kl. 18.45 på lokalcenter Kildevang i Mårslet. 

 

Vel mødt i det gamle banklokale den 29. april 2014 i tidsrummet 14-17 

 

Bestyrelsen 
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ikke 

formatet godt; men alt andet 

finder jeg flot: farver og motiv. 

Den flotte, barske, 

norske natur med 

klipper, træer og 

en sø. Centralt i 

billedet ser man så 

et topmoderne tog 

komme brusende 

ud af skoven. Moti-

vet oser af en 

umenneskelig 

stor kraft, men hvor 

selv den teknologiske kraft 

kommer til kort mod den stor-

slåede natur. Selv om man 

fornemmer de voldsomme 

kræfter, hviler der en behage-

lig idyl over frimærket. 

 

Tak til det norske postvæsen 

for dette dejlige frimærke. 

Sommerferien er måske den 

tid, hvor jeg allermest har fri-

mærkerne fremme. 

Der er tid til fordybning, og jeg 

kan nå at få arkiveret de man-

ge mærker, som har hobet sig 

op i løbet af en sæson 

Mens jeg så sidder fordybet i 

arbejdet med de norske  

frimærker, ”slår lynet 

pludselig ned i 

mig”! Det var dog 

alle tiders flotte  

frimærke! Helt 

præcis drejer 

det sig om nr. 

1676A, det første 

af seks turist-

mærker. Indrøm-

met, jeg finder 

Af Kaj linno Henriksen 

Månedens frimærke 
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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. 

Tlf. 8629 3675 

 

Sydtoften 25   8260 Viby J                       

www.in-po.dk 

 e-mail in-po@tdcadsl.dk 

 
Brug www.maarfrim.dk  

den er lavet for dig der samler på frimærker, mønter, 

og gamle postkort fra Mårslet og omegn. 

Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 

Del af  Mårslet Frimærke og Møntklubs 

Første medlemsblad som udkom januar 1975 

Hele bladet kan ses på www.maarfrim.dk 

6 

Støt vore annoncører – de støtter os!! 



HJÆLP til selvhjælp i form af døråbner i tidsrummet 18.45 - 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.  

forår 2014 

25. marts    Auktion diverse 

  1. april    Hemmelig møde 

  8. april    Almindeligt møde 

15. april    Foredrag 

22. april    Klubmesterskab 

29. april    Jubilæum 40 år 

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme, 

gå derfor ind på  www.maarfrim.dk  der altid er opdateret. 

Foreløbig mødeprogram    efterår 2014 

   

  2.     september  Opstart 

  9.     september  Hemmelig møde 

16.     september  Tipskupon 

23.     september  Knud Greve  Foredrag Postkort 

28.     september  Byttedag Fredericia  Fællestur. 

30.     september  Skrammelauktion 

  7.     oktober  Generalforsamling 

14.     oktober  Almindelig møde 

19.     oktober  Byttedag Aarhus 

21.     oktober  Foredrag Jørgen Arentoft  Kina 

28.     oktober  Almindelig møde 

  4.     november  Storauktion 

11.     november  Foredrag Kai Lino   Grønland 

18.     november  Almindelig møde 

25.     november  Julefrokost 

02.     december  Hemmelig møde 

09.     december  Almindelig møde 

16.     december  Juleafslutning 


