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Klubbens Bibliotek 

 Klubben har et mindre bibliotek, hvorfra bøger kan udlånes til klubbens         

 medlemmer.                                                                                                                                                           

 Katalog–samlingen består i øjeblikket af sidste eller næstsidste udgave af    

 nogle af katalogerne:                                                                                                                    

AFA     Vest—Europa  &  Øst—Europa                                            

AFA     Specialkatalog                                                                   

FACIT             Skandinavien (specialkatalog)                                     

MICHEL    Oversø m.v.                                                                      

STANLEY GIBBON  British Commenwealth    

Katalogerne skal være til stede på klubaftenerne og byttedagen, men udlå-

nes gerne i den øvrige tid.                                                                                                                    

Nyeste udgave ad AFA-katalogerne udlånes ikke.                                                                    

Aalborg Philatelistklub Mødeprogram udkommer én gang årligt i april/ maj              

måned til medlemmer m.fl. 

Kontingent: A-medlem er p.t.: kr. 450,- (incl. abonnement på DFT og            
kontingent til Danmarks Filatelist Forbund).                                                
Kontingent: C-medlem er p.t.: kr. 150,-                                                                           

Bestyrelsens adresser og telefonnumre. 

Formand:        Henning Christensen,  Thuresensvej  16  st.  tv.   
                     9400. Nø rresundb y    T e l f .  2 3  31  6 3  15                                                  
                 E-mail: hc2012@live.dk         
Næstformand: Jan Pihl, Hanevej 18, Dall Villaby, 9230 Svenstrup J.                                                                                                                           
Tlf.: 24 40 56 95     : E.Mail: janpilatus@gvdnet.dk                                                                   
Kasserer:         Niels Erik Pallisgaard, Doravej 43 1. TV.                         .                                          
9000 Aalborg   tlf. 21 25 60 41     E.Mail.: vnepallisgaard@gmail.dk                                                              
Sekretær:        Villy Borregaard, Havebakken 19, 9200 Aalborg SV     
Tlf.:  30 64 18 75     E.Mail.: stantz-gaarde@stofanet.dk                                                                               
Best. medl.:      Heinrich Rødtnes, Sigsgårdsvej 10, 9293 Kongerslev                                                                                    
Tlf.: 30 54 15 73    E.Mail.: roedtnes@mail.dk   

 

 
                   

 
 
                                
               Mødeprogram efterår 2021 / forår 2022

   Hvis svaret er ja, så skulle du prøve, at komme til 

   et af Aalborg  Philatelistklub’s møder hvor du bl.a. 

   kan få lejlighed til, at bytte, høre interessante foredrag  

   samt hyggeligt samvær med andre frimærkesamlere. Aalborg Philatelistklub.                         
På Facebook. 

Aalborg  

Philatelistklub 

         Samler 

       Du På  

    Frimærker. 
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Velkommen til ny sæson.  2021/2022                                   

Vi skal snart starte med den nye sæson. Spørgsmålene er mange, hvordan vil 

mødeaftenerne blive afviklet? Vil vi få byttet os til netop det eller de mærker, 

som vi savner i samlingen. Måske kan du få solgt noget overskuds materiale 

på de auktioner, som vi vil arrangere i løbet af den nye sæson.  

Generalforsamlingen den 28 april                                                              

Ønsker om mere PR for klubben på de steder, hvor det kan lykkes. . 

Aalborg Philatelistklub blev stiftet den 14 maj 1924 og derfor har klub-

ben 96 års jubilæum i år.  Det vil fejre på den måde, at vi inviterer vores 

medlemmer til spisning torsdag den 14 oktober kl. 19.00 i et lokale på   

biblioteket        Bindende tilmelding senest den 30 september til formand 

eller kasserer.  

Byttemødet den 21 januar 2021 blev aflyst på af corona situationen. så vi 

prøve igen den 23 januar 2022, find dit byttemateriale frem og deltag i en 

rolig byttedag.   

Frimærkets Dag. Holdes lørdag den 18 september fra kl. 09.00 til kl. 16.00 

Stedet og måden den vil fejret på er ikke fastlagt endnu,  Mere information 

på sidste side og på vores byttemøder.          

 Med ønsket om en god sæson 2021/2022. 

Med venlig Hilsen. Bestyrelsen.   

 Obs ! Den  19 august vil vi informere om de nye forhold på 

Vejgaard Bibliotek. 

Vi håber at byttedagene  kan genåbnes i efteråret 2021 og 

fortsætte i 2022. 

Hold Jer orienteret på Facebook, hvor disse nyheder vil blive 

lagt ind til almen orientering for alle frimærke interesserede. 

 

  Byttedage og arrangementer i sæsonen 2021/2022 

Jammerbugtens Mønt & Frimærkeklub 21-08-2021 & 15-01-2022.                  
 Samlermesse den. 11-09-2021 & 24-04-2022              
Hjørring Filatelistklub ………………….……………..….02-10-2021. 
Thisted Filatelistklub……………………………………..18-09.2021. 
Frederikshavn Frimærkeklub…………...21-11-2021.&12-03-2022. 
     Åbent Hus og Frimærkets dag den 25-09-2021 
Støvring Frimærkeklub….………….. .... ………...      .Aflyst PT..  
Aalborg Nørresundby Frimærkeklub…………….……..05.02.2022. 
Hjallerup: Østvendsyssel Frimærke og Møntklub…    .05-03-2022. 
Hobro Filatelistklub………………………………….….. 30.04.2022. 
Vesthimmerlands Frimærkeklub … ..    18-09-2021 & 19-03-2022. 
Aalborg Philatelistklub…….…………………………..…23.01.2022. 
Hadsund Frimærkeklub………………………………….16-01-2022 
Nordjysk Fællesmøde ……??  …OBS.. NYT??.00.00.2020 
 
Ønsker du mere information om byttedagene, så kontakt din klub. 

 

Bredt udvalg af frimærker fra mange lande 

enkeltmærker og komplette sæt - nye og gamle mærker.                           

Landepakker, kilovare og restsamlinger.    Stort lager af alt i tilbehør fra 

alle firmaer  Stender, SAFE, Ka-Be, Leuchturm, Schaubek, AFA, DAVO        

Globe, Lindner, Redus, Michel, Scott, Skilling, DAKA etc.                            

Køb, salg og bytte af frimærker.                                                       

Gafrisca ApS -  frimærker                                                                        

Gafrisca – Frimærker ApS Søndergade 9,  9493 Saltum                                          

Tlf. 98 12 05 38 - , postordre ekspederes                                                                       

Åbningstider: HVER tirsdag  og onsdag KL: 10.00 - 18.00 Også åben 

mange andre dage især lørdag,  men også efter aftale.                                                                                                  

Medlem: Danmarks frimærkehandlerforening og ifsda.                                     

For yderligere oplysninger kan du ringe eller                                                    

besøge hjemmesiden: www.gafri.dk  E.mail: gafri@nordfiber.dk             

Telefon 98 12 05 38 svarer alle dage mellem kl. 9 –18 

http://www.gafri.dk/
http://www.gafri.dk/


 Husk, at  som medlem af  klubben og 
Danmarks Filatelist Forbund har du 
mulighed for at realisere dine dublet-
ter, ikke bare i klubben men også i ud-
valgssendinger i landets øvrige klub-
ber, samt på Forbundets netsalg.. 

Nærmere information  

Fås ved henvendelse til klubbens be-
styrelse.  

  Der  er  mange gode grunde til, at være medlem af Aalborg  Philatelistklub.       

Som medlem i klubben er du samtidig medlem af Danmarks Filatelist   

Forbund (DFF) og du kan således drage nytte af de mange tilbud forbundet 

tilbyder.                                                                                                           

Som A medlem i klubben modtager du DFF medlemsblad (DFT),                                                                           

hvor du løbende kan holde dig orienteret om filatelistiske  begivenheder i 

ind- og udland.                                                                                              

Et medlemskab af DFF  giver også ret til  at udstille dine frimærker, idet 

DFF i samarbejde med klubber over hele landet arrangerer frimærkeudstil-

linger.                                                                                                           

Du kan købe og sælge på de auktioner klubben holder i løbet af sæsonen.  

Ønsker du yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte                                                                

en i bestyrelsen.                                                                                                               

Du er også meget velkommen til, at gæste os på vores klubmøder,              

hvor vi kan forklare dig om det arbejde vi laver  for vores medlemmer. 

Vejgaard Bibliotek  blev genåbnet den 8 juni 2021.                           

Årsagen er, at  Foreningen ” De frivilliges hus ” skal flytte ind i det 

meste af biblioteksområdet i stue etagen, samtidig bliver der lavet nog-

le om  forandringer på 1 sal.           Vores depot rum bliver inddraget til 

andet formål, derfor skal vi have fundet et andet sted, hvor vi kan pla-

cere vores materiale.          Det kan ikke blive i kælderen under biblio-

teket, så er spørgsmålet om, vi skal finde et lokale et helt andet sted.                                                                    

Vi  arbejder på, at det evt. kan bliver et sted på biblioteket. 

 

De digitale muligheder breder sig mere og mere.  Har I læst lederen i det 

sidste nummer af DFT, hvor Ib Krarup skriver om mange artede oplevel-

ser han har  set og læst  Han har lavet foredrag, hvor det bliver vist via  et 

it baseret medie. Informationsmængden  mangedobles og kvaliteten af 

oplevelsen forstærkes. Der stilles spørgsmål  og detaljer diskuteres. 

Alenene den oplevelse gør foredragene mere intense end, hvis det var   

et fysisk foredrag. 

Der er ingen tvivl om, at disse digitale aktiviteter er vejen frem. 

Medlemstilgangen vokser, da mange der tidligere ikke havde tid til at se 

på deres frimærker, nu finder dem frem og genoptager samleriet til stor 

glæde for mange andre, der så kan få tilgang til nogle emner, som ellers 

ikke ville kom frem til andres kendskab, så bliv endelig ved med  at efter-

spørge frimærker ved din bekendtskabs kreds og andre, som du møder. 

Få dem motiveret til, at komme i frimærkeklubben og kontingentet taler 

vi om når personerne  begynder at komme i klubben.           

Vi indbyder vores medlemmer til at holde et lille foredrag om  et emne, 

som du har en speciel viden om, det kan et emne som ikke normalt be-

røres i de filatelistiske kredse. 

Hvis du har et ønske om et foredrag om et bestemt emne, så spørg om 

der nogen der kendskab til emnet eller vi skal indbyde en fremmed per-

son til, at komme og fortælle om emnet . 

Som noget nyt kan klubben blive medlem af forbundets bytte side,  

flere oplysninger om  dette emne kan du få ved en fra bestyrelsen. 

Prøv  denne form for auktion, der er mange der handler  på auktionssi-

den.  



   

    

    2022 

      06. januar     Byttemøde. Emne ?? Kom med nogle ideer til mødet.                         

      20. januar  Byttemøde.     

      .       Vi får besøg af Aalborg - Nørresundby Frimærkeklub.                                                                                                                                

      23. januar.      Byttedag—uden krejlere, handlere og auktion.  

      03. februar       Byttemøde. Hvad sker der med frimærkerne? 

      17. februar      Byttemøde. Frit  tema. Hvem kommer med et oplæg? 

   03.marts          Byttemøde Frit Tema.       

      17. marts      Byttemøde. Frit tema. 

      31. marts.      Byttemøde  og sæson afslutning med uddeling af                     
mødepræmier 

                

      28. april.          GENERALFORSAMLING kl. 19.00 

     DAGSORDEN. 

         Valg af dirigent.                                                                                                       

 Bestyrelsens beretning.                                                                                          

 Fremlæggelse af regnskab, samt forslag til budget og kontingent                

 Behandling af indkomne forslag.                                                                     

 Valg af formand i ulige år.                                                                                       

 Valg af kasserer i lige år.                                                                          

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.                                                            

 Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år.                                                            

 Valg af 1 bestyrelsessuppleant hvert år.                                                     

 Valg af 2 Revisorer hvert år.                                                                          

 Eventuelt. (Her kan ikke træffes beslutninger). 

     Efter generalforsamlingen er klubben traditionen tro, vært ved    

     et stykke smørrebrød.                                        

Mødeprogram 2021/2022 

Møderne begynder kl. 19.00 og holdes på Vejgaard Bibliotek, 1.sal (der 
er elevator), Mødelokale 5 hvis ikke andet er nævnt. Møderne afholdes 
torsdage i ulige uger.                                                             

19. august. Sæsonstart. Orientering om dff-netsalg.dk 

02. september   Byttemøde . Open by Night     

16. september   Byttemøde...Generalforsamling—for2021                              
Se dagsorden ved —-    Den 28 april 2022   

28 september: Besøger vi Aalborg - Nørresundby klubben i de lokaler, 
som de har lånt på AMU Centret ,  Sofievej 61 Aalborg.     

30.September   Byttemøde. Uddeling af hæderstegn og  et spørgsmål 
er, hvor skal vi hen for at lave noget PR for klubben.                          

14. oktober     Byttemøde. Forsinket fejring af klubbens 96 års jubi-

læum. Vi byder på smørrebrød  til jubilæet. 

28. oktober Byttemøde 

11. november   Byttemøde.  ? Emne?.     

      25. november.  Flyttes til den 9 december Byttemøde. Med oplysnin-     

ger om, hvad vi har opnået i   efteråret 2021. 

    

                                                           
OBS. For alle medlemmer med pårørende. 

Lørdag den 18 september holder vi Frimærkets dag i samar-
bejde med Støvring Frimærkeklub og Aalborg -Nørresunby 
frimærkeklub.  Det vil ikke blive i City Syd,  
Men muligvis i Omnihuset i Aalborg. Når detaljerne er på 
plads vil I få nærmere besked. 


