
HVORFOR BLIVE MEDLEM OG ER DER FORDELE 

VED AT VÆRE MEDLEM AF EN FRIMÆRKEKLUB? 

Det kan være ganske fornøjeligt for mange at samle frimærker derhjemme og 

selv prøve at finde ud af de problemer og udfordringer, der er i verdens bedste hobby. 

Kan man egentligt ikke også lige så godt samle for sig selv. Eller bliver det måske mere 

spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? 

Svaret er selvfølgelig - Ja! 

I en frimærkeklub kan du skaffe dig frimærkerne på en nem og oftest meget billigere måde. Du 

kan f.eks. bytte dig til mærker, du mangler. Du kan også købe dem på klubbens forskellige 

formidlingssalg/auktioner. 

Du kan hver gang lære noget nyt, enten om mærker, det område du selv samler, eller om ting du 

aldrig har bemærket. Jo mere man ved om mærkerne deres baggrundshistorie og eventuelle 

varianter, des mere interessant bliver det at samle. 

Du kan deltage i det sociale sammenhold og hygge dig sammen med folk, der deler din interesse 

for frimærker. 

Hornslet FrimærkeKlub har mange tilbud, som du til enhver tid, som medlem kan drage 

fordel af:  

▪ Møder afholdes hver onsdag i lige uger fra medio september til medio april. Alle møder 

afholdes i en hyggelig og afslappet atmosfære. 

▪ Foredrag om udvalgte emner af meget varieret karakter. 

▪ Udlån af bøger fra Danmarks Filatelist Forbunds bibliotek på ca. 400 hyldemeter litteratur. 

▪ Adgang til Danmarks Filatelist Forbunds hjemmeside med bl.a. opsætningskurser og meget 

andet. 

▪ Mulighed for en forfriskning i løbet af aftenen. 

▪ Hver aften udtrækkes mødepræmie blandt de fremmødte. 

▪ Formanden oplyser hver gang om hvad der sket siden sidst og fortæller om aftenens 

program 

▪ 6 gange om året får du tilsendt Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT) med 84 sider hver gang. 

▪ I DFT har du ret til 5 gratis miniannoncer om året (køb, salg, bytte). 

▪ Mulighed for at deltage i udstillinger m.m. 

▪ Røgfrit mødelokale 

▪ Et rigtigt godt socialt samvær. 

▪ Ingen fast lukketid. 

Alle disse tilbud får du ved et medlemskab af Hornslet FrimærkeKlub. 

Et helt års kontingent kun 250,- kr. (fra 1.1.2022) 

Du behøver dog ikke være medlem for at besøge os. Gæster er altid velkomne til at kigge inden 

for i klubben – få en introduktion og mærke, hvor hyggeligt vi har det med hinanden. 

Når du har besøgt os et par gange, kan du beslutte dig angående medlemskab. 

Hornslet FrimærkeKlub har ca. 40 medlemmer. Klubbens medlemmer er en rigtig god blanding af såvel 

ældre mænd og kvinder. 
Tak til Vejle Frimærke Klub 

 


