Siden sidst
Vi begyndte 2. halvår 2018 den 5. september, der mødte 13 medlemmer.
Aftenen startede med, at Knud Greve fortalte om sin rejse til Prag til
frimærkeudstilling, derefter fortalte Grethe om frimærkeudstilling i Malmø,
Malmex 2018.

På klubauktionen var der kun 6 lots til salg.
”Sommerens fund” blev vist af Niels Peter og Grethe.

Klubben afholdt Frimærkets Dag den 8. september i læsesalen på Ry Bibliotek,
Klostervej 6. Vejret var ikke med os, der kom mange regnbyger i løbet af dagen,
men der kom trods vejret besøgende bl.a. en del, der ville have deres frimærker
vurderet.
Vi mener det blev en god dag.

Den 19. september var vi 17 til foredrag v./ Anders Jørgensen, Frederikshavn.
Anders er medlem i Ry og formand for Frederikshavn Frimærkeklub.
Foredraget hedder ”Post til og fra Irland 1939-1945”. Postal censur og
befordring med vandflyvere under 2. verdenskrig.
Det var et rigtig godt og spændende foredrag.
Bagefter havde vi en lille auktion.
Det blev en virkelig god aften.

Den 1. oktober var vi til Fællesmøde i Silkeborg sammen med klubberne i
Odder og Skanderborg. Aftenen begyndte med, at formanden i Silkeborg Ib
Stæhr bød velkommen, derefter berettede formændene for klubberne lidt om
arbejdet i det daglige. Aftenens foredrag om Silkeborg samlingen var ved Peter
Jørgensen. Det gjorde han godt!
Derefter blev der afholdt auktion med 40 lot.
Så var der kaffebord med brød, som Silkeborg var vært ved.
Der var godt fremmøde fra alle klubberne og iflg. Silkeborgs hjemmeside var vi
53.
Det blev en fin aften.

Kurt Rasmussen 

Vi var 16 den 3. oktober, hvor programmet lød på: ”Et medlem fortæller”, det var
Kurt Rasmussen, der fortalte om sin tid med frimærkerne. Det var rigtig sjovt.
Vi havde også en auktion med 18 lots, og kun et, blev ikke solgt.
Jan Filtenborg vist os et eksponat med bamser. Han ville gerne have, at vi kom
med kritik og gode råd. Aftenen blev bare god.
17. oktober var vi 12 til Postkort aften, det er nok på grund af efterårsferien, at vi
ikke var flere. Vi begyndte med miniauktion med 9 lots af klubbens, hvor alle
blev solgt heraf 1 i eftersalg.

Mogens Egholm fortalte os om, hvordan han begyndte at samle frimærker. Han
viste os mange Danske frimærker og fortalte rigtig meget. Han havde mange
fine scans, og han vil gerne fortælle om, hvordan han scanner på et senere
tidspunkt.
Bjarne viste os nogle postkort, som han havde fundet ved oprydning. Lilian viste
os hendes udstillings eksponat som hedder ” Udflugt med Hjejlen”. Grethe viste
os sine påskekort. Det blev en rigtig god Postkort aften.

Thorvald Halkjær i hopla! 

31. oktober havde vi bytteaften med indlagt overraskelse. Vi startede med en
miniauktion med 8 lots, der var 2, der ikke blev solgt.
Overraskelsen var Thorvald Halkjær fra Skanderborg, som fortalte rigtig meget
historie om Handelshuset N. Christensen, Skanderborg, der solgte rigtig mange
forskellige ting, de havde bl.a. også en frimærkehandel. Thorvald viste os også
forsendelser, der omhandlede firmaet. Det var rigtig spændende.
Vi var i alt 18 denne aften.

Vi havde en rigtig god og hyggelig aften 14. november, hvor vi var 17
medlemmer. Vi begyndte med miniauktion, der var 10 lot til salg, og alt blev
solgt.
Derefter havde vi status på vores nye samleområder, og de fleste af os havde
noget at vise frem. Vi snakkede om at lave en tilsvarende aften næste år, vi har
så nok fået samlet meget mere til den tid.

Byttedag i November 

På klubbens byttedag nr. 63 i hele klubbens levetid, var der 77 besøgende, og
det er 1 mere end sidste byttedag i februar 2018.
Vi havde ny personale i køkkenet, det gik rigtig godt, og alle var rigtig godt
tilfreds, flere mente, at vi solgte maden for billigt. ;-) Trods det, blev det
økonomiske resultat et fint plus!
Dagen blev rigtig hyggelig, med god stemning dagen igennem.

Noget af gavebordet! 
Til juleafslutningen den 28. november var fremmødet 21 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, den ene flaske blev i Ry, og den anden kom til Silkeborg.
Jørgen Kjær Jørgensen var opråber, han fortjener stor tak for det! 
Bagefter var der glögg og æbleskiver.

Vi ses til første møde i 2019 den 9. januar.
Husk at vise os ”Juleferiens fund”.
Lis

