
 Grenaa og Omegns Frimærkeklub
          Forårsprogram 2023 

Vi fastholder TORSDAG som mødedag i 2022. Da er der bedre plads i 
Kulturhuset Pavillonen, og vi kan derfor få et bedre  lokale.

Alle møder afholdes i Kulturhuset Pavillonen, og starter kl. 19 00 og slutter 
kl.  22 00.
Lokalet hvor mødet afholdes, er angivet her nedenfor ved hver enkelt 
møde. 

Auktionsmateriale skal leveres i klubbens omslag, ligesom man selv 
udfylder en liste over det materiale, man medbringer til auktionen. Begge 
dele kan findes på klubbens hjemmeside www.djursfilateli.dk

Torsdag d. 5. jan.     Auktionsaften, hvor der sælges materiale fra klubbens 
Lille Momme          og fra medlemmernes beholdning.

Torsdag d. 19. jan.   Foredragsaften. Mark Stevens fra Hornslet kommer 
Lille Momme       og fortæller om frimærkerne fra ”de små Britiske 

      øer”.

Torsdag d. 2. feb.     Auktionsaften, hvor der sælges materiale fra klubbens 
Lille Momme       og medlemmernes beholdning.   

Torsdag d. 16 feb.    Sct. Georgsgilderne kommer med sækken fyldt med
Lille Momme       frimærker fra hele verden.

Torsdag d. 2. mar.    Foredragsaften. Erik Sørensen fortæller om Grenaa by
Lille Momme       på postkort. Foredraget bygger på en ny og spændende

      opsætning af Eriks postkortsamling.

Torsdag d. 16. mar.  Tag din mankoliste med, og fyld din samling op med 
Lille Momme       frimærker fra udvalgshæfter til en god pris.

http://www.djursfilateli.dk/


 

Onsdag d. 22. mar  Fællesmøde i Hornslet med auktion. Indlevering af lots
Hornslet      SENEST d. 22. februar, og max 5 lots pr. indleverer.     

Torsdag d. 30 mar.  Auktionsaften, hvor der sælges materiale fra klubbens
Lille Momme      og medlemmernes beholdning. Det er sidste chance for

     at købe eller sælge noget her i forårssæsonen. Find nu
     noget frem så vi kan få en spændende aften.

Torsdag d. 13. apr.  Generalforsamling i flg. Lovene. HUSK! Forslag til
Lille Momme      generalforsamlingen skal indsendes skriftligt, og være 

     formanden i hænde senest 8 dage før 
     generalforsamlingen.
     Generalforsamlingen er sidste møde i forårssæsonen
     2023.

NB: Eventuelle ændringer i klubbens aktiviteter herunder mødelokaler kan
findes på klubbens hjemmeside www.djursfilateli.dk eller ved kontakt til 
formanden.

HJÆLP!!!  Vi mangler stadigvæk mailadresser fra flere medlemmer.
   Send din mailadresse til John på japapir@outlook.dk
   det letter arbejdet med at udsende informationer.

Bestyrelse:

Formand:    Næstformand:       Kasserer:
Hanne Lindorff Andersen    Ole Rudkilde       John Andersen
tlf. 41 26 47 24     tlf. 23 44 48 95       tlf. 30 25 56 49

Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:
Tommy Karlsson Leif Clausen
tlf. 51 75 62 18 tlf. 23 36 93 25

mailto:japapir@outlook.dk
http://www.djursfilateli.dk/

