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OG 

MØNTKLUB 
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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  

MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

www.maarfrim.dk  |  august 2022  |  maarfrim@gmail.com 

Mårslet Frimærke- og Møntklub  

Folkehuset Mårslet  Langballevej 3A - 8320 Mårslet  

(Dørene åbnes kl. 18.30)  

Et lidt anderledes og sjovt Nytaarskort 1905 fra Aarhus. Motivet er Aarhus by set fra 

Risskov med en masse små børn. Teksten er overordnet en Hilsen fra Aarhus, men 

med rød tekst står der: 

Held og Lykke i Aaret det ny. Fra Aarhus den rare, frugtbare By.  

 

Det må siges, at der var en sandhed i disse ord. I 1905 var der omkring 50.000 ind-

byggere, og i 2021 var der omkring 285.000 indbyggere i selve byen. 

Tilhører:  Kim Hansen 



OBS! 

 

Jeg modtager meget gerne  

gode idéer og materiale  

til indhold i bladet. 

 

kontakt mig på E-mail 

maarfrim@gmail.com 

 

HUSK:  www.maarfrim.dk 

altid er opdateret. 
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  Formand:  

 Frank Christiansen 

 Mårslet Byvej 10  

 8320 Mårslet,  

 Mobil  4220 0150 

 f.c@mail.dk 

   

  Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Holme Parkvej 417,  

 8270 Højbjerg,  

 Tlf. 2383 9486 

 frommelt417@gmail.com 

 

  Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com.dk 

 

  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 Fællestur til Fredericia.  

 

Søndag den 25. september 

2022. (9.00-16.00).  

 

Der er tale om en af landets 

allerstørste byttedage, der  

arrangeres af 4 klubber i  

fællesskab.  

 

Mårslet frimærke- og  

møntklub er ved at undersøge 

muligheden for at lave en  

fællestur.  

 

Det vil blive omtalt på første 

mødeaften  

tirsdag 6. september 2022. 

   

www.maarfrim.dk  
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Den 29. november 2022 afholder  

klubben på ny en storauktion. Igen har 

jeg fået fornøjelsen at være tovholder 

på aktiviteten, som jeg selvfølgelig  

håber, klubbens medlemmer støtter op  

omkring. 

 

Denne gang bliver det endnu  

gunstigere for indlevererne.  

De skal nemlig ikke betale provision til 

klubben. Det har ellers tidligere været 

sådan, at indlevererne kun fik opråbet 

minus 10%, der skulle i klubkassen. 

Men dels har klubkassen det ganske 

udmærket for tiden og dels er håbet, at 

det kan fremkalde endnu flere og bedre 

objekter til auktionen. 

 

Storauktionen har den fordel, at med-

lemmerne på forhånd får mulighed for 

at nærstudere lottene, idet der i ugen 

før auktionen er eftersyn af samtlige 

objekter. Her er der mulighed for at gå i 

dybden med det enkelte lot. 

Indlevererne skal på klubbens normale 

auktionsblanket beskrive sit lot så  

udførligt som muligt og opråbsprisen 

skal være på mindst 50,- kr.  

Dette  minimum gælder såvel for  

frimærker, som postkort og mønter.  

Ethvert medlem kan få hjælp til  

beskrivelse hos undertegnede.  

Sidste frist for indlevering til  

storauktionen er på mødeaftenen den 

11. oktober 2022. 

Ethvert medlem kan indlevere op til 10 

auktionslots. 

Lots, der er beskrevet mangelfuldt og 

lots, der mere hører hjemme på skram-

melauktioner (f.eks. kasser) kan afvi-

ses. 

Samlinger kan ”indleveres”, men indle-

vereren har her selv til opgave at  

medtage sådanne lots til såvel eftersy-

net, der finder sted ugen før auktionen, 

som til selve auktionen. 

 

Hvert medlem bedes gå i gemmerne 

og finde materiale frem, som måske 

skal afhændes/byttes/bortauktioneres. 

Det er vigtigt med en aktiv indsats, hvis 

storauktionenrne skal fortsætte som en 

aktivitet i klubben. 

 

Med venlig hilsen 

Bjørn Eriksen 

-nyt denne gang:  Hvis et lot sælges, går hele opråbsprisen til indlevereren 

Generalforsamling  

i Mårslet Frimærke og Møntklub,  

Tirsdag den 4. oktober 2022. kl. 19.30 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning. (Frank Christiansen) 

 

3. Regnskab 2021/2022. (Torben Leth) 

 

4. Kontingent.  

 

5. Beretning fra funktionsformændene 

 Biblioteket Jørgen Peter Andersen 

 Storauktioner Bjørn Eriksen 

 Byttedagene i de Samarbejdende Frimærkeklubber 

 Henning Frommel 

 

6. Indkomne forslag 

 Skal være bestyrelsen i hænde senest 27. september 2022. 

 

7. Valg i henhold til vedtægterne. 

 (De nævnte personer der er på valg skal betragtes som forslag) 

 Valg af næstformand Henning Frommelt. Modtager ikke genvalg. 

 Valg af Kasserer  Torben Leth  på valg 2 år 

 Valg af bestyrelsesmedlem John Grønbæk Jakobsen På valg 1 år. 

 Valg af suppleant til bestyrelsen Keld Jørgensen. På valg 1 år. 

 Valg af revisor Preben Madsen. På valg 1 år 

 Valg af revisorsuppleant Jan Amnitsbøl Modtager ikke genvalg. 1år. 

 

 Eventuelt. 

 

 Bestyrelsen. 

Kom og vær med klubben giver (måske) en øl eller vand. 



Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Mårslet 

Tak fordi du handler lokalt... 
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Har du brug for lidt nytænkning eller, har du bare lyst til at bryde ud af 

din traditionelle måde at samle på. Så er der måske en idé her. 

Min ide med dette indlæg er en opfordring til,  

at gøre en frimærkesamling mere interessant.  

Mange har nok samlet traditionelt med at ”vaske-, tørre-, 

presse, -og sortere frimærker, for til sidst at sætte dem 

op i album, eller indsiksbøger mm, - og hvad så? Skal 

man prøve noget nyt!?! 

Lidt nytænkning til din frimærkesamling?  

af:  Finn Laursen 

I de senere år, har jeg blevet inspireret af min nysgerrighed med 

hensyn til, at fordybe mig i f.eks. et postkort, en helsag, et brevklip  

o a, som jeg har fundet var interessant.  

Et eksempel herpå er denne helsag som, jeg har fundet i et lot, købt 

på auktion.  

Denne nysgerrighed vil jeg gerne dele med andre f. eks. ved hjælp 

af helsagen.                                                                                                                   

Der mange interessante oplysninger at arbejde videre med…….. 

Afsender, modtager, hvordan er brevet sendt (i dette tilfælde med luftskib) 

o.s.v. Disse fakta bruger jeg så til at illustrere med opsætning med. Som 

jeg har pointeret tidligere: Er det kun din egen fantasi, der sætter grænser 

Helsag sendt fra New York, USA til Jena Tyskland med luftskib ”Hindenburg” 

Brevet er frankeret med 4 20 c 

gulgrøn luftpostmærker med 

note om at det skulle sendes 

med Luftskib Hindenburg, hvil-

ket også er sket jfr. Stempler. 

USA (ScottC9 20 C Yellow 

Green (Jombo)) 

fik du noget da din far blev lottomillionær ?  Ja en ny mor. 



 

06.  september Åbningsaften. 

13.  september Postkortaften 

20.  september Bytteaften 

25.  september Fællestur til Fredericia 

27.  september Skrammelauktion + Tipskupon Finn 

04.  oktober Generalforsamling. 

11.  oktober Møntaften 

sidste frist for indlevering af lots til storauktionen 

18.  oktober Bjørn ”postkort” 

23.  oktober Byttedag i Bellevuehallen 

25.  oktober Dit bedste/sjoveste postkort, frimærke, brev 

(den gode historie). 

01.  november Vis os din samling. 

08.  november Postkortaften + Tipskupon Kaj 

15.  november Skrammelauktion + Jørn´s kvarter 

22.  november Kim´s kvarter 

eftersyn af lots til storauktionen den 29 november 

2022 

29.  november Storauktion 

06.  december Almindeligt  møde. 

13.  december Afslutning/ Julefrokost. 

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 forår 10. januar 2023 

EFTERÅRSPROGRAM  2022 


