Siden Sidst

Vi startede det nye årti, den 8 januar 2020, hvor vi var i alt 15.
På auktionen var der 17 lots til salg, ikke alle blev solgt, men alle af
klubbens lots blev solgt.
”Juleferiens fund” blev vist af Grethe og Niels Peter.
Knud Greve fortalte om Midtjysk frimærketræf, den 29. februar på Sølund,
han fortalte også om og viste os Automatfrimærker ATM fra Spanien.
En god begyndelse på det nye år.

Den 22. januar var vi i alt 14, hvor vi havde foredrag v./Kaj Linno Henriksen
fra Aarhus. Det handlede om ”Post crossing” som er et projekt, der giver dig
mulighed for at sende og modtage postkort tilbage fra tilfældige mennesker
over hele verden. Det er ægte postkort, ikke elektronisk.
Hvordan virker det?
1. Anmod om en adresse og et postkort-id
2. Send et postkort til den adresse
3. Modtag et postkort fra en anden postcrosser!
4. Registrer det postkort-Id, du har modtaget
5. Gå til nummer 1 for at modtage flere postkort!
Vi begyndte aftenen med auktion, hvor der var 15 lots til salg, nogle blev solgt
på eftersalg, men 4 blev ikke solgt.
Det blev en rigtig hyggelig aften.

På klubbens byttedag den 2. februar nr. 66 i klubbens historie var der 70
besøgende, det blev en rigtig god og hyggelig dag, der var god stemning
og glade gæster dagen igennem. Maden blev rost i høje toner. TAK til køkkenpersonalet.
Den 5. februar lød programmet på, et medlem fortæller. Det blev Lilian, der
fortalte og viste os hendes eksponat ”Skønne Sild fra øverst til nederst”, der var
rigtig mange flotte postkort.
På auktionen var der 13 lots til salg, kun et af dem blev ikke solgt.
Vi var 13, der mødte op til igen en god aften.

Den 19 februar havde vi Generalforsamling i Sognehuset, som var i kælderen,
fordi Ældre Sagen havde Suppeaften i lokalerne ovenpå.
Referat kan ses på klubbens hjemmeside, den ligger under Bestyrelsen.

Den 29. februar var der Midtjysk frimærketræf, som blev afholdt på Sølund,

Dyrehaven 10d, Skanderborg, der var 36 deltagere.
Fra Ry deltog vi 8 medlemmer.
Vi startede med velkomst og kaffe og brød.
Derefter Bytte timen.
Foredrag med Poul Holm Nielsen ”Diligensen mellem Aarhus og Odder”.
Middag med smørrebrød.
Foredrag med Thorvald Halkjær ”Frederik d. IX”.
Auktion med 40 lot.
Til sidst var der kaffe med brød og tak for i dag.
Man kan læse mere, og se billeder fra dagen på Odders hjemmeside.
Det blev en rigtig god dag.

Den 4. marts lød programmet på foredrag v./Knud Greve Olesen, Hørning.
Det handlede om Prag og var virkelig spændende.
Vi var 14 medlemmer denne aften, og rigtig mange af os har besøgt Prag.
Bagefter var der auktion med 17 lots, hvoraf 10 blev solgt.
Det var en rigtig hyggelig aften

Mødet den 18. marts og mødet den 1. april + USA-Byttedag, den 19. april var
alle AFLYST.

På gensyn 2 september.
Husk at vise os ”Sommerens fund”
Lis

