Grenaa og Omegns Frimærkeklub.

Forårsprogram 2018
Alle møder afholdes i ”Den gamle Købmandsgård” i Storegade 13, 8500
Grenaa. Møderne starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.
Auktions materiale SKAL afleveres i klubbens omslag, ligesom man selv
udfylder en liste over det materiale man medbringer til auktionen. Begge
dele kan findes på klubbens hjemmeside.
3. Jan. Vi starter op i det nye år med at se nogle af vore mange
indstiksbøger.
17. Jan. Skattejagt i en stor sæk fyldt med frimærker fra Sct.
Georgs gilderne.
31. Jan. Auktionsaften. Medlemmerne tager materiale med, kik
nu efter i skuffer og skabe. Måske har du noget, som
andre kan få mere glæde af end dig selv.
14. Feb. Den tidligere formand for DFF Søren Christian Jensen
kommer og fortæller om en ”Filatelistisk rejse gennem
Kina”. Det handler om en 20 dages rejse gennem Kina
Post Danmark.
28. Feb. Auktionsaften. Bestyrelsen kikker i klubbens materiale,
og præsenterer en stribe lots. Vi håber at købelysten vil
indfinde sig denne aften.
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14. Mar. Freddy Pedersen kommer og fortæller om musikinstrumenter på frimærker. Foredraget hedder: ”Fra
mundorgel til harmonika”. Vi kender Freddy Pedersen
fra tidligere besøg i Grenaa. Da hørte vi om ”krydderurter på frimærker” - Det var en hyggelig aften med
smagsprøver på de samme urter tilsat brændevin.
28. Mar. Auktionsaften. Der er materiale fra både medlemmer
og klubbens beholdning. Vi håber på en god auktion
på det sidste møde i denne sæson før vi mødes til
generalforsamling.
11.Apr. GENERALFORSAMLING Dagsorden ifølge lovene.
Husk: Deltag aktivt i klubmøderne. Tilbyd din hjælp. En god og
aktiv klub skabes kun af aktive medlemmer.
Se også programmet på klubbens hjemmeside: www.djursfilateli.dk
Bestyrelsen:
Formand:

Kasserer:

Bestyrelsesmedlem

Hanne Andersen
tlf. 41 26 47 24

Leif Clausen
tlf: 23 36 93 25

Per Hansen
tlf: 86 30 99 45

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Børge Rasmussen
tlf: 86 38 10 32

John Andersen
tlf: 30 25 56 49

