
 

 

SAMLER 
DU 

PÅ FRI-
MÆRKER? 

Aalborg 

Philatelistklub 

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: hc@stofanet.dk         
Kasserer:     Jan Pihl, Hanevej 18, Dall Villaby, 9230 Svenstrup J.                                                                                                  
.                         Tlf.: 24 40 56 95                                                                        
Næstformand: Niels Erik Pallisgaard, Doravej 43 1. TV.                         .                                  
     9000 Aalborg   tlf. 21 25 60 41                                                         
Sekretær:        Villy Borregaard, Havebakken 19, 9200 Aalborg SV                            
    Tlf.:  30 64 18 75                                                                                   
Best. medl.:      Heinrich Rødtnes, Sigsgårdsvej 10, 9293 Kongerslev                                                                                
     Tlf.: 30 54 15 73                                                                   

Se evt. På Facebook. 

 
                   

 
 
                                
               Mødeprogram efterår 2020/ forår 2021

    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. 

Vi kan muligvis  vende tilbage til Vejgaard Bibliotek engang i marts måned 2021.  

     Der vil komme mere besked om evt. skift til Vejgaard igen.. 
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Velkommen til ny sæson.  2020/2021                                   

Corona virus. Forhindrede at vi kunne afholde vores generalfor-

samling den 23 april i 2020. vi må derfor afholde en anden GF  

engang i efteråret 2020. Den 7. oktober Se programmet. 

Byttemødet den 20 januar 2020 var besøgt af 10—12 personer, og der er 

plads til endnu flere, hele dagen blev der byttet mange frimærker. En fornuf-

tig dag, så vi prøve igen den 24 januar 2021, find dit byttemateriale frem og 

deltag i en rolig byttedag.   

Frimærkets Dag. Holdes lørdag den 19 september i City Syd. Fra kl. 09.00 

til kl. 16.00.  Sammen med Aalborg-Nørresundby og Støvring frimærkeklub-

berne deltager vi i Frimærkets Dag,     

 Med ønsket om en god sæson 2020/2021. 

Med venlig Hilsen. Bestyrelsen.   

  Byttedage og arrangementer i sæsonen 2020/2021 

Jammerbugtens Mønt & Frimærkeklub 16.01.2021 & 25.04.2021.                
Hjørring Filatelistklub ………………….……………..….03.10.2020. 
Thisted Filatelistklub……………………………………..19.09.2020. 
Frederikshavn Frimærkeklub…………...21.11.2020.& 13.03.2021. 
Støvring Frimærkeklub….………….. .....22.11.2020.& —.03.2021.  
Aalborg Nørresundby Frimærkeklub…………….……..06.02.2021. 
Hjallerup: Østvendsyssel Frimærke og Møntklub….… 06.03.2021. 
Hobro Filatelistklub………………………………….…..  01.05.2021. 
Vesthimmerlands Frimærkeklub …………………. . .. ..20.03.2021. 
Aalborg Philatelistklub…….…………………………..….24.01.2021. 
Hadsund Frimærkeklub…………………………………..10.01.2021 
Nordjysk Fællesmøde …OBS.. NYT mødested…  …..30.09.2020 
 
Ønsker du mere information om byttedagene, så kontakt klubben. 

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                                 

Postordre ekspederes og levering7 afhentning i Ålborg kan aftales 

 

En ny tendens i prisdannelsen anes nemlig anes nemlig; Mens brugte 

mærker for som oftest kun noteredes til brøkdele af prisen på nye, er 

prisen nu den samme, uanset om mærket er postfriskt eller stemplet. 

Ophobningen af mærker direkte fra posthusene har forøget appetitten 

på den ægte vare; Frimærket, der rent faktisk har tjent sit formål og 

beviser det et stempel, hvoraf afsender by og -tidspunkt kan læses. Så 

måske er det ikke nogen dårlig idé at tage en rask beslutning hos mar-

skandisere, sekunda frimærkehandlere og på loppemarkeder og købe 

hele skotøjsæsker med assorteret frimærkeafrivninger. Måske er der 

emner iblandt, som det nye AFA- katalog gør til små perler og skulle 

sorteringsarbejdet vise sig nytteløst for ens bankkonto, så virke det må-

ske desto bedre egnet som afslappende beskæftigelse et par efterårs-

aftener. 

Ovennævnte tekst er et udpluk fra en artikel i Børsen den 9.9.94. 

        Der er ikke ændret meget siden den problematik, der blev skrevet                                               

        om 1994. 

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. 

Frimærker fra efter 1980 er stort set værdiløse .                                        Det 

Det må siges at være noget af en påstand, den blev fremsat engang i 

1994.  Det dyre bliver dyrere endnu og det billige forbliver billigt. Det er sta-

digvæk hovedtendensen i prisdannelsen på markedet for frimærker, viser et 

kik i frimærkekatalogerne. Frimærker fra efter 1980 er stort set værdiløse 

især, hvis de kommer fra ikke skandinaviske lande.  Nyere danske frimærker 

kan i det mindste bruges til at frankere post med. Postvæsenerne har ladet 

deres trykkerier sprøjte nye mærker ud i mængder, der gør dem uinteressan-

te som både investerings- og samlerobjekter. For hvert mærke, der med åre-

ne udviser en prisstigning, er der mindst 100, der aldrig opnår en reel værdi. 

Den gevinstprocent kalkulerer professionelle frimærkehandlere som for rin-

ge. - Samlerne bør utvivlsomt gøre det samme. Grådige Post Nord. Når nye 

danske mærker næsten aldrig opnår nogen kommerciel værdi, skyldes det, 

at postvæsenets forsøg på at spinde guld på samlerne er gået over gevind: 

Fidusen ved at trykke frimærker med et pålydende på flere tusinde af kroner. 

Disse mærker går til samlere og derfor skal postvæsnet ikke yde en indsats af 

postbudene, det er derfor blevet mere fristende for postvæsenet, at lave alle 

disse frimærker. For mens Postvæsenet i 1980 nøjedes med at udsende 17 

særfrimærker på et samlet pålydende på 26 kr. Udgav postvæsenet i 1993 

ikke færre end 24 stk. med et samlet pålydende på 137,75 kr. Denne fem-

dobling viser hvor grådige Postvæsenet forsøger at stikke fingrene i samler-

nes tegnebøger – vækstener langt større, end portoforhøjelserne berettiger 

til. Kun de mest udspekulerede samler-fælder virker endnu. Såkaldte mini-

ark, der alene udgives til filatelisterne, kan stadig give en vis værditilvækst. Et 

eksempel.- Et miniark fra 19o87, der kun solgtes i forbindelse med et besøg 

på en frimærkeudstilling, og som rummer et frimærke på 2,80 kr., noteres nu 

til 160 kr. Husmandspræg. Mens frimærkesamling naturligvis er en hyggelig 

hobby for tusinder, er der unægtelig et lidt husmandsagtigt præg over den, 

der forsøger sig med investering i frimærker fra efter 1945. - for slet ikke at 

tale om de seneste årtier. Men måske skal man ikke være for hurtigt med at 

rynke på næsen over dem, der beder een klippe frimærkerne af kuverterne.  

Fortsætter  side 2. 

Vejgaard Bibliotek  bliver lukket i perioden den 1 oktober 2019 og til 

ca. 1 marts 2021. Årsagen er, at  Foreningen ” De frivilliges hus ” skal 

flytte ind i det meste af biblioteksområdet i stue etagen, samtidig bliver 

der lavet nogle om  forandringer på 1 sal.  Vores depot rum bliver ind-

draget til andet formål, derfor skal vi have fundet et andet sted, hvor vi 

kan placere vores materiale.   Det bliver ikke i kælderen under bibliote-

ket. Vi har fået tildelt 1 skab i lokale nr. 7.  



Mødeprogram 2020/2021 

Møderne begynder kl. 19.00 og holdes på Det gamle Rådhus,  (der 
er elevator), Mødelokale Rådhussalen hvis ikke andet er nævnt. 
Møderne afholdes torsdage i ulige uger.                                                             

27. august. . Sæsonstart.   

10. september   Byttemøde . Hvad forventer du af den nye sæson?   

24. september   Byttemøde. Hvor skal vi Hen for, at lave PR.                     

            for klubben?  

8.oktober.  Byttemøde  Uddeling af hæderstegn.      

Vi indkalder til  Generalforsamling den 8. oktober. Kl.19.30         

 På Det gamle Rådhus i Nørresundby. DAGSORDEN                                                                

 se under den 29 april.. 

    20. oktober.  Vi besøger  Aalborg-Nørresundby  frimærkeklub.           

                                Slut op om besøget og få byttet med en ny bytteven.     

22. oktober.  Byttemøde.  

05. november .  Byttemøde.        

      19. november.  Byttemøde.                                                                                                

                   

      

.                                                                                               
OBS. For alle medlemmer med pårørende. 

    

    2021 

      07. januar     Byttemøde..                        

      21. januar.     Byttemøde. Vi får besøg  fra Aalborg - Nørresundby               
  Frimærkeklub.   Og du kan få byttet med en, som du        
  ikke møder på vores normale bytte møder.                                                                                                                                  

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

      04. februar.    Byttemøde. Hvad sker der med frimærkerne? 

      18. februar   Byttemøde. Frit  tema. Hvem kommer med                                       

                et oplæg? 

   04. marts.      Byttemøde Frit Tema.       

      18. marts      Byttemøde. Frit tema. 

      15. april.      Sæson afslutning med uddeling af  mødepræmier.     

      15. 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.                                        

Fra AUGUST 2020 holdes møderne på det gamle Rådhus i Nørre-

sundby.  Bus nr. 17 holder på torvet i Nørresundby , der er andre 

busser der holder på Vestergade og Østergade.                                                                       

For yder ligere information så kontakt enten formand  


