Siden sidst.

Efter Coronapausen startede vi 2. halvår 2021 med Generalforsamling, den
8. september 2021. Referatet fra Generalforsamlingen kan læses på klubbens
hjemmeside på siden med Bestyrelsen.

Julepostkort af Jenny Nystrøm.

Den 22. september var programmet, Grethe fortæller os om postkort. Det var
postkort af Jenny Nystrøm fra Sverige, som tegnede julekort og påskekort.
Grethe havde rigtig mange kort med, som blev sendt rundt, der var mange
frankerede.
Denne aften var vi 14 medlemmer heraf 2 nye medlemmer. ☺
Vi startede med auktion, hvor der var 19 lots til salg, men kun 5 blev solgt.
Det var en rigtig hyggelig aften.

Vi var desværre kun 9 den 6. oktober, flere havde meldt fra. Programmet lød
på Nordens aften + auktion.
På auktionen var der 15 lots til salg, 4 lots blev ikke solgt.
Snakken bagefter gik rigtig godt.

Sjælden Aalborg Bypostmærke.

Vi var 13 den 20. oktober. Der var 13 lots til salg, hvoraf 5 blev solgt.
Vi havde derefter et spændende foredrag om Bypost v./ Erik Agerskov.
Bagefter fik vi kaffe og dejlig æblekage, som Grethe have lavet.

Tirsdag, den 26. oktober var vi 5 fra Ry, der var med til Fællesmøde i Odder sammen med
klubberne i Silkeborg og Skanderborg. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor mange af os

ikke har set hinanden i hele ”Coronatiden”. Formændene (m/k) fortalte om livet i
klubberne, og et emne om kontingent betaling, skabte vældig debat. Fx vil Odder og
Skanderborg gøre forskel på aktive og passive medlemmer. Således bliver aktive
medlemmer favoriseret med nedsat kontingent. Hvordan får vi flere medlemmer? Odder
har succes med møder i dag timer. Da hovedparten jo er pensionister, der hellere vil tage
hjemmefra om dagen end om aftenen. Ry har været heldig, at få 3 nye medlemmer..

Den 3. november skulle vi have haft foredrag v./Poul Holm Nielsen, men han var nød til at
melde afbud.

Grethe fik i stedet Leif Ørndorf til at holde foredrag, som hedder ”Nye tider i gæstgiveriet kvinderne holder deres indtog”. Han viste os mange flotte gamle postkort og fortalte om
dem. På auktionen var der 25 lots til salg, 8 blev ikke solgt, men de blev alle solgt på
eftersalg. Vi var 14 denne gode aften.

Søren Wichmann-Madsen i samtale med Ib

Den 14. november havde vi Byttedag nr, 67. Der kom 56 besøgende, og det
blev en rigtig hyggelig dag. Alt blev rost i høje toner, og folk hyggede sig.
Salget af Amerikansk lotteri gik strygende, og var hurtig udsolgt.
Klubben fik 1 nyt medlem. ☺

Danmarks første julemærke.

17. november lød programmet på foredrag om ”Danske Julemærker” v./Jørn
Walther Pedersen. Det var meget spændende. Jørn viste os mange Julemærker
både ark, Julekort og breve, der var også varianter.
På auktionen blev der solgt 15 lots ud af 17.
Der var mødt i alt 14 denne aften.

Til Juleafslutningen var vi desværre kun 10 deltagere, 9 meldte fra, de fleste på grund af
vintervejret. Bordet var julepyntet, og der var klementiner, brune kager og pebernødder.
Det blev den traditionelle og hyggelige juleafslutning med bankospil om de medbragte
pakker. Ib var opråber. Bagefter var der glögg og æbleskiver.

Jeg håber, vi ses til første møde i 2022 onsdag, den 12. januar.
Husk at vise os ”Juleferiens fund”.
Lis

