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Ledelsesfunktioner 
 
Anvisningssalg: MM og BC 
Dubletcirkulation: AR 
Redaktionsudvalg: AR og HK 
Mødelokale og servering: HK og AN 
Juniorarbejde: Bestyrelsen 
Aktivitets- og medlemsudvalg, herunder modtagelse af nye medlem-
mer;: AR og JP 
Bibliotek og salg af indstiksbøger:  JP 
 
 

Bestyrelse 
Formand og Sekretær: 
Arne Refslund,  Åbrinken 10, 6900 Skjern ( AR)                97352349 
refslundarne@gmail.com 
Næstformand: 
Alex Nielsen, Amagervej 38, 6900 Skjern (AN)          21230260 
a-skou@live.dk 

Kasserer: 
Jørgen Pedersen, Dalbrinken 31, 6900 Skjern (JP)  22833121 
pedersen22@skjern-net.dk 
Bestyrelsesmedlem: 
Harriet Knudsen, Skovvej 18, 6880 Tarm (HK)  60313525 
hajk@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem: 
Magnus Møller, Enghaven 43, 6990 Ulfborg (MM)  20400730 
m-w-m@nypost.dk 

Suppleant : 
Ruth Hansen, Grindstedvej 39, 7260 Sdr. Omme (RH)      29668053 
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Under Bestyrelsens lup 
        

    
Klubbens medlemmer og samarbejdspartnere ønskes hermed et godt nyt-
år. 
 
Juleafslutningen var også i 2020 velbesøgt, og det var dejligt at se, at så 
mange havde taget familien med. 
  
Søndag den 3. november havde vi i Tarm Idrætscenter i hal B afholdt 
vores årlige byttedag. I år havde vi udstilling af medlemmernes 
samlinger , nogle  kom med landesamling,  andre motivsamlinger også 
postkort . 
I begge sider af hallen havde handlende opstillet deres boder også post-
kontoret fra Holstebro var mødt op med et par mand. 
Der var besøgende hele dagen  fra lokalsamfundet og folk kom fra nabo-
klubber. Kl. 14 var der auktion med over 200 lots.  
 
Der var reklameret med lokalt,  at man kunne få vurderet sine mønter og 
pengesedler. Man kunne også få vurderet frimærker, som måske  
har været gemt på loftet eller bare kigget på sin samling. 
Alt i alt havde vi en positiv dag og håber nogen har fået noget ud af det. 
 
Som det fremgår af programmet, fortsættes der med at fastlægge byttete-
maer til de aftener, hvor der ikke er foredrag. Husk at tage byttemateriale 
med til dem, der samler det aktuelle land eller tema. 
 
Bestyrelsen modtager gerne input til nye tiltag, der kan bidrage til, at 
STØV-fri fortsat kan være et godt samlingssted for områdets frimærke-
samlere. 
 
Bemærk at generalforsamlingen ligger i marts måned, for regnskabsårets 
start er ændret fra 1. april til 1. januar, og generalforsamlingen skal være 
afholdt senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. 
En løsning med en projektor, til når klubben osv 
Køb eller fast låne aftale med en projektor. 
 
Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil slutte op om programmet, der 
som tidligere indeholder en blanding af almindelige klubmøder med an-
visningssalg og spændende foredrag. Husk også Oversø/motiv/
temamøderne og tag gerne en gæst med. 
 
Vel mødt mandag den 13. januar 2020 i Seniorgården i Tarm. 
 
Med Venlige Julehilsner 
Bestyrelsen  
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Kataloger og litteratur 

 
Naboklubtræf i Seniorgården, Tarm  

tirsdag den 14. april 2020 
 

Indlevering af materiale fra medlemmerne til det store anvis-
ningssalg vil vi gerne have i god tid, og senest på klubmødet 
den 9. marts 2020. Har I spørgsmål til salget, gælder også an-
visningssalgene på klubmøderne, kan I kontakte Magnus 
Møller på tlf. 20400730 eller Bendt Christiansen tlf. 
22176408. 
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  STØV - fri                        Mødested: Seniorgården i Tarm  
Skjern - Tarm - Ølgod - Videbæk          Lokalet er åbent fra kl. 19.00 
             Frimærkeklub                                   Mødestart kl. 19.30 
 

Program for foråret 2020 

 
 
Mandag  den 13. januar 2020 
Klubmøde. Opstart med orientering om programmet. Og et indlæg fra Magnus om 

“jernbanen Tarm - Nr. Nebel og de sogne banen kørte igennem”. Vi bytter Dan-
mark 
 
 

Mandag den  27. januar 2020 
Klubmøde  med anvisningssalg.  Vi bytter Færøerne og USA.  Husk byttemateriale. 

 
 
Mandag den 10. februar 2020 
Foredrag ved Irene Henriksen om køb/slag på forbunds hjemmesider DFF-netsalg og 
danfil, give en vejledning i brug af siderne 
 
 

Søndag den 16. februar 2020 
Frimærkemarked og byttedag  kl. 9.30 -15.00 i Mejruphallen, Kultur-og Fritidscenter, 
Elkjærvej 26, Mejrup, 7500 Holstebro. 
 
 

Mandag den 24. februar 2020 
Klubmøde med anvisningssalg. Vi bytter Island og Schweiz. Husk byttemateriale. 
 
 

Onsdag den 26. februar 2020 
Oversø/motiv/temamøde med et indlæg  af ?. 
 
 

Mandag den 9. marts 2019 
Foredrag ved Per Sørensen fra Kolding og fortælle om postkort, lyder til kun at kan blive 
godt med titlen ”Postkort og Humor” 
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Program fortsat 

 
 
Mandag den 23. marts 2020 
Generalforsamling. Snak om kontingent stigning og valg til bestyrelsen 

BEMÆRK ÆNDRET DATO (plejer at være i april) 
 

Tirsdag den 14. april 2020 

Naboklubtræf  med stort anvisningssalg ca, 150 lot og besøg fra naboklubberne 
 

Onsdag den 22. april 2020 
Oversø/motiv/temamøde med et indlæg af ?. 
 
 

Mandag den 27. april 2020 
restsalg fra naboklubtræf.  Vi bytter Færøerne og USA.  Husk byttemateriale. 
 
  
 
  

 
 
 
 

Foreløbigt program for efteråret 2020 
 
 
Mandag den 24. august 2020: Sæsonstart 
Mandag den 14. september 2020: Anvisningssalg 
Onsdag den 16. september 2020: Oversø/motiv/temamøde 
Mandag  den 28. september 2020: Foredrag 
Søndag den 11. oktober 2020: Byttedag i Mejruphallen 
Mandag den 12. oktober 2020: Anvisningssalg 
Onsdag den 21. oktober 2020: Oversø/motiv/temamøde 
Mandag den 26. oktober 2020: Foredrag 
Søndag den 8. november 2020. Byttedag 
Mandag den 9. november 2020: Restsalg fra byttedagen 
Mandag den 23. november 2020: Juleafslutning med smørrebrød og bankospil 
 



 
Selv om vi ikke har en hjemmeside, kan vi alligevel fin-
des på nettet, idet STØV-fri er på nettet gennem Dansk 
Filatelist Forbunds hjemmeside  www.danfil.dk, hvor 
nyheder om klubben løbende vil blive lagt ind. 
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STØV-fri’s hjemmeside 

 
HUSK: KLUBBEN ER LEVERINGSDYGTIG I 
INDSTIKSBØGER TIL KONKURRENCEDYG-
TIGE PRISER. MULIGHED FOR AT BYTTE 2 

16-SIDERS BØGER TIL 1 32–SIDERS. 
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Miniannoncer 
 

Ønskes : 
Sørgebreve og breve fra sogne langs 
Mariager Fjord 
Hvad ønsker du ?? 
Svend Bek-Pedersen Mejlvangvej 19 
6870 Ølgod. Tlf. 40113028, e-mail 
svend@bek-pedersen.dk 

Kan nogen hjælpe mig med gammelt 
Polen og Zypern fra 1960 samt Turkisch
-Zypern fra 1974 Hvis det skulle være 
tilfældet har jeg mancoliste. Bytter ger-
ne, evt. køb. 
Breve fra udsendelse af F.N Dancom– 
F.N mm samt Danzig har også interesse. 
Svend Mortensen 50549870 
Svend Mortensen 50549870 

Jeg sælger ud 
af  mine mange mærker fra Danmark, 
Færøerne , Grønland, Island, Sverige, 
Tyske Rige, Vesttyskland, DDR, Canada, 
Franske Kolonier, og flere andre lande. 
Jeg har også mange julemærkeark, lands-
dækkende og lokale samt enkeltmærker. 
Jeg har derudover masser af motivmær-
ker—kom med dine ønsker—min pris er 
15-20% af katalogværdien. 
Træffes på staulund@privat.dk 
Chr. Staulund 

Kan nogen hjælpe mig med gamle post-
kort fra Skjern gamle kommune. 
Frimærker fra Ceylon, Ghana og motiv-
mærker af hunde . 
Jørgen Pedersen, Dalbrinken 31 
6900 Skjern. www.skjern31.dk 
pedersen22@skjern-net.dk 

Kan nogen hjælpe mig med stemplede 
mærker fra Rumænien og Polen/Danzig. 
Jeg bytter gerne, evt. køb. 
Alt med biler på har også interesse. 
Signar Hansen, tlf. 22804625 
signar1975@gmail.com 

Ønskes: 
Har du frimærker fra Cabo Verde, Alba-
nien eller Kosovo, er jeg interesseret i 
køb eller bytte. 
Peder Grønlund tlf. 97171555/42428949 
es13pe@gmail.com 

Er interesseret i forsendelser med Chr.X 
i stålstik, der er stemplet med tekstma-
skinstempel (TMS). Andre klip, breve 
og kort med TMS kan også have interes-
se. 
Alex Nielsen tlf. 21230260 
a-skou@live.dk 
 

Jeg mangler endnu lidt mærker fra Tjek-
koslovakiet og mange fra Japan. 
Harrriet Knudsen 
Jeg mangler mærker fra Grækenland og 
sommerfugle. 
John knudsen hajk@mail .dk 

Isfugle fra hele verden,  
herunder frimærker af familien skrige-
fugle købes/byttes. 
Henvendelse PH  Poulsen 
jpph@sdrfelding.dk 

Spejderfrimærker 
Spejderfrimærker og Rotaryfrimærker 
og Filipinerne 1898-1946 søges. Gerne 
bytte, eventuelt køb. 
Arne Refslund, tlf. 97352349 
refslundarne@gmail.com 

mailto:Pedersen31@skjern-net.dk
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Da STØV-fri dækker et stort geografisk område, har bestyrelsen fundet 
det nødvendigt at udpege kontaktpersoner i de områder, hvor der ikke er 
bestyrelsesrepræsentanter. 
Kontaktpersonernes opgaver er dels at medvirke til at skabe kontakt til 
potentielle medlemmer i området, dels at hjælpe med annoncetegning og 
uddeling af programmer og andet til banker og biblioteker. 
Klubbens kontaktpersoner er i dette frimærke år: 
Svend Bek-Pedersen, Ølgod 
Arne Astrup, Videbæk 
Lars Elvig  Jensen, Nr. Bork 

Kontaktpersoner 
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Praktiske oplysninger 
 

Alle ordinære møder afholdes i: 
 

Seniorgården, Torvegade 20, 6880 Tarm 
 

Parkering lige udenfor døren, handicapvenlig indgang. 
Respekter venligst at rygning er forbudt, også ved indgangen. 

 
Møderne afholdes hver anden mandag i vinterhalvåret kl. 19.30. 

 
Mødelokalet er åbent for samvær og bytte fra kl. 19.00. 

 
Der er møde for juniorer samme aften kl. 19.00. 

 
Der vil altid være en voksen tilstede med gode råd og vejledning 

 om ” det at samle på frimærker ”. 
Efter juniormødet kan juniorer deltage i de voksnes arrangementer. 

 
 

Kontingent for medlemskab af klubben  

                          for frimærkeåret 2019/2020 er: 
 A- medlem/ modtager D. F. T. bladet          425,00 kr. 
 Medlem uden blad mm.                               215,00 kr. 
Ved næste kontingentopkrævning den 15. juli 2020 må påregnes en min-
dre stigning 

 
Nærmere oplysninger om frimærkeklubben kan fås ved 

henvendelse til bestyrelsen. 
 

Er du interesseret ? 
Har du lyst til at være med ? 

Ønsker du yderligere oplysninger om STØV - fri ? 
Så ring til formand Arne Refslund  -  Tlf. 9735 2349/40242849 



 

 


