Siden sidst.

Vi begyndte 2. halvår 2017 den 6. september med at fejre klubbens 30 års
jubilæum. Klubben gav smørrebrød vand/øl og snaps. Vi var 17 medlemmer.
”Sommerens fund” blev vist af Niels Peter, Bjarne, Grethe og Jane.
På auktionen var der 12 lots til salg og alt blev solgt.

Vi har nu en forfatter i klubben, det er Ole Hansen, som har skrevet en bog, den
hedder ”Et jævnt og muntert liv på jord og til søs”. Ole fik en buket blomster.
Det var en rigtig hyggelig aften.

Den 20. september var vi 18. Der blev trukket nye samleområder op af hatten,
som bestod af 28 emner, der blev byttet lidt rundt, men vi fik alle et område at
samle på, det bliver sjovt at komme i gang med samleriet, så må vi jo se, hvor
langt vi er kommet, det ser vi på mødet den 15. november.
Vi havde også en lille auktion.
En lidt anderledes og god aften.

Knud Greve O. fra tidligere foredrag..

Der deltog 6 Ry medlemmer i fællesmødet arrangeret af Skanderborg den
28.september med klubberne fra Odder, Silkeborg og Ry. I alt var vi 26
personer til mødet. Først fortalte en repræsentant fra de fire klubber lidt om
arbejdet i dagligdagen.
Knud Greve Olesen fortalte og viste os meget om at samle motiver.
Derefter var der en lille auktion med 10 lots, og så var der kaffe og ostemadder.
I alt en god aften.

Vi havde et meget spændende og historisk foredrag krydret med frimærker,
pengesedler i milliard klassen, og konkrete eksempler på priser, det var den 4.
oktober v./Poul Holm Nielsen, Odder.
Foredraget hedder ”Den store inflation i 1923”. Der var omtale i Ry ugeavis og
Midtjyllands avis. Vi var i alt 17 denne aften, hvor vi som sædvanlig startede
med en lille auktion, der var 7 lots som alle blev solgt. Klubben solgte også lidt
fra vores cirkulation.
Det blev en rigtig god aften.

Programmet den 18. oktober var auktion + et medlem fortæller. Auktionen var
ikke særlig stor, og der mødte 14 medlemmer.
Ib fortalte om et af hans mange samleområder, som er revy og sangkort
gennem tiderne. Et af kortene blev der sat musik til af gammel 78er på
rejsegrammofon. Samlingen består af ca. 500.
Bagefter var der bytning, og der blev talt rigtig meget om vores nye
samleområder.

Den 1. november var vi 17. Vi startede med auktion, hvor der var 26 lots til salg,
jeg mener 20 af dem blev solgt.
Derefter fortalte Jørn Walther Pedersen, om sin spændende tid med frimærker,
hvor han har haft byttevenner fra blandt andet Øst- og Vesttyskland.
Mange af vores medlemmer har haft rigtig travlt med at finde mærker til andres
nye samleområder.

Vi var 16 medlemmer 15. november. På auktionen var der 12 lots, men
desværre blev kun 7 solgt.
Jan Filtenborg havde et indlæg, hvor han fortalte om sin USA samling bl.a. om
Postvæsenets labels og meget mere. Det var lærerigt og rigtig spændende.

Her viser Jane uddrag af motivsamling Engle!

Vi skulle bagefter vise vore nye samleområder, det var der også flere der
gjorde.

På klubbens byttedag den 19. november, var der 72 besøgende, det er samme
antal, som på november byttedagen i 2016. I år var det nr. 61 i hele klubbens
levetid.
Svend Dyhr stod for køkkenet, og den var som sædvanlig rigtig god.
Det blev en rigtig positiv og hyggelig dag, med god stemning hele dagen.

Til juleafslutning den 29.november var fremmødet 22 personer. Bordet var
julepyntet, og der var klementiner, brune kager og pebernødder. Det blev den
traditionelle og hyggelige juleafslutning med bankospil om de medbragte pakker
og 2 flasker snaps. Snapsene blev i år begge 2 i Ry  Sidst var der gløgg og
æbleskiver i lange baner..
Jørgen Kjær Jørgensen var opråber, han fortjener en stor tak for det!

Vi ses til første møde i 2018 den 10. januar.
Husk at vise os ”Juleferiens fund”!

