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Grenaa og Omegns Frimærkeklub

I Grenaa og Omegns Frimærkeklub mødes vi hver anden onsdag i tiden fra 
d. 1. september til ca. 1. april. Vi mødes kl. 19:00 på adressen Storegade 13 i Grenaa. 
 Programmet for mødeaftenerne er meget forskelligt. Vi bytter, køber og sælger lidt til 
små priser, eller også har vi fundet en foredragsholder, der er specialist i et emne inden 
for vores fælles hobby, så lærer vi lidt nyt - dejligt. De lidt større arrangementer som 
fællesaftener med andre frimærkeklubber og vores store byttedag holder vi i 
Kulturhuset Pavillonen i Grenaa. Du kan se programmet  under punktet ”kalenderen” 
her på  hjemmesiden, hver gang der står ”GOF” sker der noget i Grenaa og Omegns 
Frimærkeklub. Vi besøger også de andre frimærkeklubber i omegnen.
Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, vi hjælper gerne med svar på evt. 
spørgsmål, eller med at finde vej til klubbens mødelokale hvis du har lyst til at besøge 
os. Ved du lidt eller meget om frimærker - det betyder ikke noget. Det, der betyder 
noget er fællesskabet om en spændende hobby. Når du har besøgt os et par gange, vil 
du måske være medlem af klubben.  Som medlem af Grenaa og Omegns Frimærkeklub
bliver du automatisk medlem af Danmarks Filatelist Forbund, der udgiver Danmarks 
største tidsskrift for frimærkesamlere. Det omfatter et gedigent tidsskrift i farver, der 
udkommer 6 gange om året og giver dig adgang til al den viden, der findes om 
frimærker og posthistorie. Herudover omfatter tidsskriftet rubrikannoncer om køb og 
salg af frimærker private samlere imellem.
Et årskontingent for 2018 i Grenaa og  Omegns Frimærkeklub koster  kr. 450,- inklusiv
kr. 380,- der opkræves for medlemskab af Dansk Filatelist Forbund.

På klubaftenerne kan der købes øl/vand/kaffe til rimelige priser. 
 

Bestyrelsen: Formand Hanne Andersen    Næstformand John Andersen
               Tlf. 41264724  Tlf. 30255649

             Kasserer  Leif Clausen  bestyrelsesmedlem  Knud Nielsen
                  Tlf. 23369325              Tlf. 23444895

       Bestyrelsesmedlem  Børge Rasmussen
   Tlf. 86381032

Historiebogen:    I Grenaa Folketidende kunne man d. 30 september 1940 læse en indkaldelse 
til stiftende generalforsamling  d. 2. oktober for en frimærkeklub i Grenaa. Der har altså været 
en frimærkeklub i Grenaa før den nuværende Grenaa og Omegns Frimærkeklub 
 Den nuværende Grenaa og Omegns Frimærkeklub blev stiftet på en generalforsamling d. 
27 oktober 1958 på foranledning af Carl Seistrup, Villy Christensen, og ikke mindst Max Jøns. 
Forud for generalforsamlingen var der indrykket en annonce i Grenaa Folketidende med 
overskriften ”Frimærker” hvorunder der stod: ”Ny frimærkeklub i Grenaa. Orienterende møde 
på mandag d. 27. ds. Kl. 20 præcis på hotel ”Skandinavien”. Alle interesserede bedes give 
møde. Tobakshandler Jøns indleder”. 
Grenaa og Omegns Frimærkeklub kan således fejre sin 60 års fødselsdag i 2018. En længere 
beskrivelse af klubbens første 50 år, kan læses i det jubilæumsskrift, der blev udgivet i 
anledning af klubbens 50 års jubilæum i 2008.
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