Siden sidst 1. halvår 2022
På grund af smittefare var første møde 12. januar 2022 aflyst.

Den 26. januar var vi 12 medlemmer.
Vi startede med auktion, hvor der var 15 lots til salg 13 af dem blev solgt.
Torben Mogensen fortalte om og viste os rigtig mange postkort og frimærker med
”Den lille Havfrue”.
Han viste os også sin samling fra Filippinerne.
”Juleferiens fund” blev vist af Jan Filtenborg og Tage Petersen.
Det blev en god aften.

Poul Holm Nielsen, Odder.

På mødet den 9. februar startede vi som sædvanlig med auktion, der var 17 lots
til salg, 13 blev solgt.
Derefter havde vi et meget spændende foredrag v./Poul Holm Nielsen fra Odder
som handlede om ”De Dansk Vestindiske Øer”.
Grethe udleverede bestillinger til smørrebrød til mødet 27. februar i Silkeborg.
Vi var i alt 12 til et rigtig godt møde.

Den 23. februar havde vi Generalforsamling.
Referat kan ses på klubbens hjemmeside, den ligger under Bestyrelsen.

Frimærketræf i Lunden.

Vi var 8 fra Ry, der var til Midtjysk frimærketræf i Silkeborg den 27. februar
sammen med klubberne i Odder, Skanderborg. Klubberne i Herning og Viborg var
også inviteret.
Der var foredrag v./ Rolf Genz fra Herning. Det startede med en orientering fra
Forbundets nye bestyrelsesmedlem, dernæst et foredrag om østtyske tjenestemærker. Senere var der byttetime.
Over middag var der auktion med 200 lots. Der var kun 1 lot, der ikke blev solgt.
En god dag sluttede kl. 15.00.

Sjælden blok.. ;-)

Den 9. marts lød programmet på ”Alt tysk, postkort og frimærker”.
Vi begyndte med auktion, og der var 19 lots til salg, men der blev desværre kun
solgt 5 af dem.
Derefter blev alt mulig fra Tyskland fundet frem, og der blev byttet.
Vi var kun 10 medlemmer denne aften.

Turisttur i Prague. ☺

Vi havde foredrag v./Knud Greve Olesen fra Hørning, den 23. marts som hed
”Prag på postkort”. Knud fortalte om Prag og viste rigtig mange postkort, det var

rigtigt spændende.
Vi startede med auktion, der var 18 lots til salg, 11 blev ikke solgt.
Hilmar Lang viste os varianter af Danmark AFA nr. 429 olivengrøn 15 øre, udgivet i
anledning af 100 året for oprettelsen af den første handelsskole i Danmark, Århus
Handelsskole. Vi var i alt 17.

På mødet 6. april skulle vi have haft foredrag v./Ib Jensen Skytte om ”Zeppelin”
men Ib var forhindret, det blev Jan Filtenborg i stedet for, han fortalte om mange
forskellige udstillinger i USA og viste os frimærker og mange forsendelser.
Vi var 13 medlemmer, vi startede med auktion, hvor der var 17 lots, 11 blev solgt.
En god afslutning på 1. halvår.

På gensyn 7. september 2022
Husk at vise os ”Sommerens fund”
Lis

