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DUBLETCIRKULATION. 
Husk dubletcirkulation HVER TORSDAG. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MATERIALE SØGES: 
Kvalitet som du selv vil samle / købe.  

Henvendelse til vores dubletleder. 
Kaj Kromann Hansen Ridderhatten 202, 5220 Odense SØ. 

Solkaj@webspeed.dk 

 

Tlf. 40 48 35 88 eller  kontakt Kaj på  mødeaftenerne.  

julen nærmer sig med raske fjed, så det er igen tid for at ønske vore læsere en rig-
tig glædelig jul samt et godt nytår. Samtidig skal der lyde en stor tak til vore trofa-
ste annoncører, for uden jeres hjælp ingen ”Bolbro  Posten”. 
 

erfaring er først noget du får, lige efter at du havde brug for den. 
 

mødekalenderens normalt ”anonyme” bytteaftener har pludselig fået en overskrift. 
Det sker i forsøget på at få noget byttemateriale på bordet, så kig i mødekalende-
ren og se hvad aftenens tema er, og hiv noget byttemateriale ned fra hylderne. 
 

ikke så snart regering og folketing har puttet 1,4 mia. kroner i det skrantende Post 
Nord før man meddeler, nu agter man ikke længere at benytte Post Nord som 
transportør af post. 
 

det er meget lettere at foreslå løsninger på et problem, hvis man ikke ved noget om 
sagen. 
 

der er planlagt fire arbejdslørdage i forårssæsonen. Her kan man bl.a. lære at lave 
sine egne plancher på computer, eller man kan sidde og ”pille” med sine egne 
samlinger under kyndig vejledning, hvis man altså har brug for det. Og så er det 
vældig hyggeligt. Prøv det. 



 

 

KLUBPROGRAM FOR  
FORÅRET 2018 
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ANNONCER: 

04.01.18. 
11.01.18. 
18.01.18. 
25.01.18. 
01.02.18. 
08.02.18. 
15.02.18. 
22.02.18. 
01.03.18. 
08.03.18. 
15.03.18. 
22.03.18. 
05.04.18. 
12.04.18. 
19.04.18. 
13.09.18. 
14.01.18 

Bolbro 
Hallen 

Opstart på en ny forårssæson.  
Bytte ( Danmark + Stempler ) 
Foredrag : Postforholdene før / efter frimærkernes indførsel. 
Byttemøde (2. Sal) ( Norge-Sverige-Finland-Island ) 
Foredrag: (2. Sal) Grundkursus. 
Bytte (2. Sal) ( Tyskland + områder ) 
Bytte  Indgang K ( Tema motiver ) 
Foredrag (2. Sal) Postkort Odense. 
Bytte ( Postkort ) 
Foredrag: Karavel bogtryk & stålstik. 
Bytte (Danmark + Stempler ) 
Foredrag: Danmark noget om breve. 
GENERALFORSAMLING 

Bytte ( Diverse ) 
Sæsonafslutning som vi plejer. 
Opstart efterår den 13. september 2018, kl. 19.00 

 

14.01.2018 Byttedag i Bolbro Hallen,  
(vi mødes kl.7.00-17.00) 

 

HUSK: DUBLETCIRKULATION HVER MANDAG. 
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Jeg søger stempler, forsendelser, postkort 
eller andet til områderne Tommerup St., 
Knarreborg, Frøbjerg, Rørmosehus 
(Ørsted) og Aarup.  

Andreas Vejby Johansen, 66168806 



 

 

 

NYHEDER 

Arbejdslørdage er fastlagt for næste ½ år til følgende dage.  
 

Lørdag den  20. JANUAR ( uge 3 ) 
 Lørdag den  17. FEBRUAR ( uge 7 )  Husk. 

(Gule ærter) Indgang K. 
  

Lørdag den 17. MARTS ( uge 11 ) 
Lørdag den 14. APRIL ( uge 15 ) 

 

Alle kan deltage, der skal være tilmelding til formanden,  
da der købes morgenbrød, mad og øl.  

Vi starter altid kl. 9.00 og slutter ca. kl. 14.30 alt efter egne ønsker.  
Der arbejdes på disse arbejdslørdage med fællesprojekter samt egne  

Samlinger, eller hvad man nu selv ønsker der skal arbejdes med. 
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JANUAR 

2018 

 FEBRUAR 

2018 

MARTS 

2018 

APRIL  
2018 

1.  1 BOLBRO.  2. Sal 1.BOLBRO  1.  

2. 2. 2.  2. 

3.  3. 3. 3.  

4.  BOLBRO 4. 4.  4.  

5. 5 5.  5.BOLBRO Generalfor. 

6.  6.  6.  6.  

7. 7. 7.  7. 

8. 8. BOLBRO 2. Sal 8.BOLBRO 8. 

9. 9. 9.  9. 

10 10. 10. 10. 

11. BOLBRO 11. 11. 11.  

12.  12.  12.  12. BOLBRO 

13. 13. 13.  13. 

14.BOLBRO HALLEN 14.  14. 14. ARBEJDSLØRDAG 

15. 15. BOLBRO Indgang K. 15.BOLBRO 15. 

16. 16. 16.  16. 

17. 17.ARBEJDSLØRDAG 17. ARBEJDSLØRDAG 17. 

18.  BOLBRO 18. 18.  18  

19.  19.  19.   19. BOLBRO.  

20. .ARBEJDSLØRDAG 20. 20. 20. 

21. 21.  21. 21. 

22. 22. BOLBRO 2. Sal 22.BOLBRO 22. 

23.  23. 23.  23. 

24.    24.   24. 24. 

25.  BOLBRO 2. Sal. 25. 25.  25.  

26.  26.  26.   26.  

27.  27.  27.  27.  

28. 28.  28.   28.

29. 29.   29. 29. 

30.  30. 30.  30. 

31.   31.  31. 31. 

 

A 

K 

T 

I 
V 

I 
T 

E 

T 

S 

K 

A 

L 

E 

N 

D 

E 

R 

HUSK VI  
STARTER den 

13.09.2018  
SAMT  

BYTTEDAG  
I  BOLBRO 

HALLEN  
den 13.01.2019 
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Jeg er blevet bedt om af Torben at 

skrive lidt om min Svebøllesamling 

�l Bolbro Posten. Når jeg samler 

Svebølle, samler jeg også det op-

land, der hører med �l Svebølle. 

Det vil sige, at landsbyerne Viskin-

ge, Gl. Svebølle, Bregninge og deres 

opland også indgår i samlingen. (I 

enkelte �lfælde er jeg gået uden for 

området). Stedernes historie for-

tælles primært af postkort og andre 

dokumenter, hvor jeg �lfører noget 

passende tekst �l. 

I min Svebølle samling har jeg også 

en stempelsamling, hvor jeg har 

samtlige stempler fra Svebølle, mi-

nus LAP VIa hvor jeg ingen objekter 

har. Jeg mangler også objekter af 

brotype IId-4, så jeg kan ikke lave 

en planche. Under denne samling 

har jeg også en planche af Vidsken-

de (Viskinge) stempler. 

7 

MIN SVEBØLLESAMLING.  Andreas Johansen 

Objekt 1. 



 

 

8 

Endelig består samlingen af en 

tredje del, hvor jeg fortæller om 

nogle af de personer og familier, 

der har boet i Svebølle området. 

Fortællingen bliver stø3et af breve, 

kort og andre objekter. I det følgen-

de vil jeg vise lidt fra stempelsam-

lingen og lidt fra person og familie-

samlingen. 

Jeg starter med at vise tre objekter 

fra stempelsamlingen. 
 

Det første objekt 1 (side 7) er sendt 

fra Øresø Fabrik, Svebølle St. �l 

Stockholm, Sverige. Portoen på 30 

øre var betaling for brev �l Sverige i 

vægtklassen 0-20 gram, gældende 

takst var 10 øre (1.10.1907-

31.5.1918) samt betaling for ek-

spresgebyr på 20 øre (1.7.1892-

31.1.1921). Afgangsstemplet i Sve-

bølle den 29.8.1916 med brotype 

IIa og modtagestemplet i Stock-

holm den 30.8.1916.  

Det andet objekt 2 er en tryksag, 

som er sendt fra Aunsø Sogns Syge-

kasse pr. Svebølle �l Hr. Cykelhand-

ler Hans Gernet, Jernbanevej, her 

(Svebølle). Portoen på 6 øre var 

betaling for ”rene tryksager” i 

vægtklassen 0-50 gram (1.6.1950-

30.6.1952). Afgangsstemplet i Sve-

bølle den 1.3.1951 med brotype IId

-1. 

Objekt 2. 



 

 

Det tredje objekt 3 er en forsendel-

se, som er sendt �l Arts og Skippin-

ge Herreders Kontor i Kallundborg 

fra Sognefogeden i Bregninge- 

Bjergsted. Portoen på 4 skilling var 

betaling for landsporto for breve i 

vægtklassen 0-250 gram (1.1.1871-

31.12.1874).  

 

 

 

 

 

Brevet er skrevet og sandsynligvis 

afgangsstemplet i Vidskende 

(Viskinge) den 3.6.1872 og modta-

gestemplet i Kallundborg den 

5.6.1872. Brevet er således det �d-

ligst kendte med STJ II Vidskende. 

Kender datoerne på grund af bre-

vets indhold og bagside. 

. 
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Objekt 3. 

De følgende fire objekter er eksempler fra 

person- og familiefortællingen. Det første ob-

jekt viser et stempel, som købmand Peter 

Christensen beny3ede. De næste tre objekter 

er sendt �l personer fra samme familie, som 

mere eller mindre var �lkny3et Torpegaard.  
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Når jeg skriver om personer i Sve-

bølle området starter jeg med at 

fortælle om personen. 

Om Peter Christensen har jeg fun-

det følgende oplysninger: 

Peter Christensen (1.5.1874-

26.1.1953) etablererede sig i 1901 i 

Evendrup ved Næstved, hvor han 

virkede �l 1917, da han solgte for-

retningen og fly3ede �l Mørkøv. I 

1920 købte han ejendommen Ho-

vedgaden 20 i Viskinge. Han var 

købmand �l ca. 1945, hvoreEer 

Lauritz Nielsen overtog forretnin-

gen. Peter Christensen fly3ede si-

denhen �l Jyderup. Købmand Chri-

stensen deltog ikke i særlig grad i 

det offentlige liv, dog var han i en 

årrække kasserer og regnskabsfører 

for menighedsrådet. Han var i øv-

rigt giE med Kirs�ne Christensen 

(15.4.1873-13.8.1956). 

Om objekt 4 som er sendt fra Peter 

Christensen har jeg følgende oplys-

ninger: 
Objekt 4. 
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Det er et rutebilbrev, som er sendt 

�l Hr. Jul Mortensen og Co. Hol-

bæk. Portoen på 40 øre var lands-

betaling på breve i vægtklassen 0-

50 gram (1.1.1927-30.6.1940) samt 

betaling for rek.gebyr på 25 øre 

(1.4.1926-30.6.1940). Afgangstem-

plet med et kontorstempel den 

3.12.1936. 

De følgende objekter handler om 

tre genera�oner, som har været på 

besøg/boet på Torpegaard pr. 

Bregninge nemlig landinspektør 

oberst Albrecht Chris�an Johansen 

Myhre (22.12.1817-1894) (Objekt 

5). Han fik da3eren Erasmine Fre-

derikke Myhre (27.2.1852-

11.8.1882), som var giE med pro-

prietær Niels Paul Taarning Ander-

sen (15.10.1834-26.2.1904). Niels 

Paul Taarning Andersen er i Folke-

tælling 1880 og 1901 Bregninge 

nævnt som proprietær på Torpe-

gaard, mens han hans søn Paul 

Taarning Andersen (26.12.1877-

3.9.1960) i 1904 overtog Torpe-

gaard. 

 

Objekt 5 er sendt �l Herr. Oberst, 

Myhre Torbegaard, Svebølle St.  

fra S. L. Langhoff i Kjøbenhavn. 

  

Objekt 5. 
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Fig.2 Tønder—Luftskibshallen 

Portoen på 8 øre var betaling for 

landsporto på breve i vægtklassen 

0-250 gram (1.1.1875-30.9.1902. 

Afgangsstemplet i Kjøbenhavn den 

7.1.1882. Modtagestemplet (sidder 

på bagsiden af forsendelsen) i Sve-

bølle samme dato med violet lapi-

dar IIa-1. 

Postopkrævningen (Objekt 6) er 

sendt fra Holbeks Amts oeconomi-

ske Selskab �l proproprietær Niels 

 

 

 

 

 

Paul Taarning Andersen, Torpe-

gaard. Portoen på 16 øre var 4 øres 

betaling for landsporto for tryksa-

ger (1.1.1875-31.12.1918) samt 12 

øres betaling for postopkrævning i 

beløbsstørrelsen 0-30 kr. (1.1.1875-

30.9.1902. Afgangsstemplet i Hol-

bæk 4.7.1882 og modtagestemplet 

i Svebølle med lapidar IIa-1 (violet) 

samme dato. 

Objekt 6. 
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Andreas Johansen 

Det sidste objekt 7 er sendt fra Kal-

lundborg �l proprietær Paul Taar-

ning Andersen, Torpegaard. Porto-

en på 15 øre var betaling for lands-

porto for brevkort (1.7.1920-

28.2.1921). Afgangsstemplet i Kal-

lundborg den 27.2.1920.  

Objekt 7. 

BRO Ia 

24.3.1896—29.9.1911 LAP IIa-1 

7.5.1877—5.7.1888 

BRO IIa 

10.2.1912—20.3.1917 

NUM 

7.5.1877—20.12.1882 

BRO IIIb-1 

29.4.1917—24.4.1929 

Lidt SVEBØLLE stempler 
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Resterne af L 3 på Fanø. 

Odense Slot. 
 

Odense Slot som vi kender det i 

dag, når vi kører gennem Nørrega-
de eller kommer forbi i Kongens 
Have, har ikke al�d set ud som nu. 
 

Bygningerne kan føres �lbage �l at 
grundstenen blev lagt i 1200-tallet, 
og det, som vi ser i dag, er fra 1720. 
Ved opførelsen i 1200- tallet var 
det ikke et slot, men et kloster �l-
hørende johanniterne og viet �l 
Den Hellige Johannes Døberen - 
heraf navnet Skt. Hans, der stadig 
er kirkens navn.  

EEer reforma�onen i 1536 blev klo-
steret med den form det havde 
overflødigt. Kronen overtog kloste-
ret og nye �der begyndte. Den før-
ste betegnelse for bygningerne-
slo3et blev Odensegård. 
Ombygning gik i gang og �lbygnin-
ger påbegyndt og i 1720 blev det 
gamle revet ned og nyt opført, se-
nere er der ombygget og renoveret 
mange gange, senest her i 2007-8. 

Odense Slot– Kongens Have.  Torben G. Rasmussen 

Odense Slot—Skt. Hans Kirke 

Her vises kort fra 1767 over Odense 
med Odense Slot—køkkenhaven samt 
Skt. Hans kirke / kloster ved siden af. 
Kortet ar udført af Erik Pontoppidan. 
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Mange personer har  haE deres 
gang her. Prinser, konger og dron-
ninger samt berømte personer har 
været her igennem mange års hi-
storie. 
 

Da Odensegård  blev ombygget 
færdigt i 1575 af Frederik II, fik kon-
gen et standsmæssigt sted han 
kunne beny3e, når han opholdt sig 
i Odense. Ved den store hyldning af 
ham i 1580 forgik det i Odense, 
hvor over 3000 ry3ere sa3e Oden-
se på den anden ende. 
 

Senere opholdt Chris�an V sig på 
slo3et, og han havde et hof på 100 
personer med, som skulle indkvar-
teres med der�l hørende forplej-
ning, duge linned og senge �l alle. 
Borgerne i Odense må3e låne ud �l 
disse ophold, men var ikke meget 

for det, da inventar m.v. mange 
gange var ødelagt, når det kom �l-
bage. 
 

Frederik IV (konge 1699—1730) 
rejste meget rundt i landet, og 
slo3et i Odense levede ikke op �l 
de forventninger, den enevældige 
fyrste havde i første halvdel af 1700
-tallet. Det fynske ry3ergodsdistrikt 
var opre3et  og her indtog Odense 
Slot en central rolle.  
 

Her vises første kort fra 1593 over 
Odense med ”Odense Slot” - køkken-
haven samt Skt. Hans kirke / kloster 
ved siden af. Som det kan ses, er der 
flere større bygninger i området om-
kring  kirken.  Et areal som svarede �l 
ca 15 bøndergårdes jordarealer.  
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Slo3et blev ombygget i årene 1721-
23 og bygmesteren opførte sam�-
dig 20 ry3erskoler på Fyn. Frederik 
IV besøgte mange gange Odense og 
var yderst �lfreds med etablering af 
slotshave (Kongens Have). 
 

I 1730 kom Frederik IV syg og svæk-
ket �l Odense, hvor han døde den 
12. oktober samme år. 
 

Kronprins Chris�an Frederik, den 
senere Chris�an VIII blev konge 
eEer sin far Frederik VI som døde i 
1839.  Chris�an VIII havde som gu-
vernør på Fyn opholdt sig meget på 
slo3et i Odense sammen med Ca-
roline Amalie. De kom meget på 
Slo3et i Odense og dronning Caroli-
ne Amalie fortsa3e ind�l sin død i 
1881. 

Senere kom Frederik VII (1808-
1863). Han er den danske konge 
som har opholdt sig mest i Odense 
og på Fyn. På sin fødselsdag den 6. 
oktober 1840 indviede han Dan-
marks første støbejernsbro, Frede-
riksbroen. Da Frederik VII ikke hav-
de fået arvinger i sit første ægte-
skab blev han i sommeren 1841 giE 
med Caroline Charlo3e Marian og 
det betød meget for Odense Slot, 
da det unge kronprinsepar skulle 
tage ophold i Odense.  

Her vises postkort, hvor Frederik den 
Femte ankommer �l Odense den 15. 
maj 1747. To kompagnier af borgere 
stod vagt langs ruten igennem Oden-
se. På næste side ankomsten �l 
Odense Slot. Kl. 8.00 
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Ægteskabet holdt �l 1845, hvor Ca-
roline Charlo3e tog �lbage �l Neu-
Strelitz, hvor hun kom fra.  
 

Frederik havde i disse år haE en 
venskabelig forbindelse med Louise 
Rasmussen, som gerne ville giEes 
med kongen, de3e var dog uhørt. 
Kongelige elskerinder kunne man 
have, derfor blev der indre3et loka-
ler på slo3et �l hende og en intern 
trappe kunne hur�gt føre Louise �l 
Frederiks gemakker.  
 

Den 14. december 1847 forlod Fre-
derik og Louise Odense, og den 20 
januar døde Chris�an VIII, og Fre-
derik blev konge som Frederik VII, 

hermed var storheds�den for 
Odense som guvernørby endegyl-
digt forbi.  
 

EEer kong Frederik VII´s død arvede 
Louise ham, ikke kun hans formue, 
men også hans besiddelser og in-
ventar. Louise opre3ede Kong Fre-
derik den syvendes S�Eelse og 
skænkede hele sin meget store for-
mue �l denne s�Eelse, der havde 
�l opgave at etablere et børnehjem 
og et pigehjem �l fordel for faNge 
børn. S�Eelsen eksisterer stadig, i 
dag som pædagogseminarium og 
børnehave. 
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EEer Frederik VII´s død, stod byg-
ningerne tomme og mange speku-
lerede på hvad bygningen nu skulle 
bruges �l. Amtmanden fly3ede ind, 
museum og senere S�Esbibliotek 
og i 1860 åbnede Nordisk Museum 
i Odense.  
 

I årene 1864-65 må3e museet dog 
fly3e, da stueplan skulle bruges �l 
lazaret for de sårede soldater, der 
blev bragt hjem fra krigen i Sønder-
jylland . Museet kom �lbage senere 
og i 1877 blev museet kommunalt 

og museumsforeningen nedlagt og 
samlingerne overgik �l kommunen. 
Museet voksede og i 1885 blev der 
bygget nyt S�Esmuseum i Jernba-
negade, dermed slu3ede muse-
ums�den på Odense Slot.  

Her vises kort med mo�v fra 1747 over Kongens Have med haven—træerne 
og spejlsøen foran. Store tønder med Morbærtræer samt klippede Taks og 
Buksbom i baggrunden. Til venstre på kortet ses toppen af Skt. Hans Kirke. 
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Senere fly3ede forskellige forvalt-
ninger ind på slo3et, som amtstu-
en, hvor der blev indbetalt amts-
ska3er. Mange funk�oner var �l-
kny3et Odense Slot, var statslige, 
men i 1907 beslu3ede staten at 
sælge Odense Slot med �lhørende 
park �l Odense kommune. I årene 
hereEer blev der bygget om og i 
1927 fly3ede stadsingeniørens kon-
tor ind. Senere blev lokalerne an-
vendt �l mange kommunale gøre-
mål, her skal blot nævnes, øveloka-
ler for byorkesteret, børnebiblio-
tek, skolelokaler og brandsta�on. 
Ved kommunalreformen i 2007 
blev amtmandsembederne nedlagt 
og sammenlagt med Statsforvalt-

ningen Syddanmark, det betød, at 
Odense-kontoret med S�Eamt-
mand fly3ede �l Åbenrå. Hermed 
var der nu plads �l By-og Kulturfor-
valtningen i Odense, som nu har 
alle lokalerne i hele slotskomplek-
set. 

Kongens Have.  
I kloster�den var området et meget 
stort landbrug, som man kan se på 
de første kort over Odense. Da 
Odense Slot blev ombygget i årene 
1721—23 var det med bygmester 
Johan Cornelius Krieger, som var 
meget interesseret i haver, da hans 
profession var slotsgartner ved Ro-
senborg have.  
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Et stort imponerede haveanlæg 
blev skabt  her i byggeperioden, en 
masse træer blev plantet f.eks. 
7000 avnbøge, 480 forskellige træ-
er, 200 takspyramider, 100 linde-
træer, 100 kastanje samt mange 
flere træer / buske. Hele haven var 
omgivet af et plankeværk, og haven 
var udformet med  store alleer, 
navnetræk plantet i buksbomhæk-
ke, al�d den regerende kongens og 
dronningens navnetræk. Foran et 
stort spejlbassin.  

 

Allerede i 1783 havde Chris�an VII 
underskrevet i kabinetsordre på at 
fremme frug3ræer og planteskoler 
rundt om i landet. Kongen lod opfø-
re planteskoler flere steder, og i 
Odense blev der etableret en på 
kongens jord ved Odense Slot. 
Således blev en meget fliNg gart-
ner ansat, H.C.Bredsten, som kunne 
konkludere i 1893 at ”Den kongeli-
ge Frug3ræsplanteskole i Odense”  
var særlig interessant langt ud over 

øens grænser, og vi kan i dag takke 
ham for hvilke sorter der blev dyr-
ket. Han kunne i 1795 �lbyde 235 
forskellige træer og alene æblesor-
ter var der ikke færre end 102 for-
skellige af. Planteskolen ved Oden-
se Slot blev en stor succes, og i 
1820-erne fik arealet ny funk�on 
som almindelig køkkenhave �lhø-
rende slo3et under ledelse af en 
slotsgartner. 

Her vises kort fra 1860 over Odense 
med Odense Slot—køkkenhaven 
samt Skt. Hans kirke / kloster ved 
siden af. 

Gartner-
boligen 
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Senere er haven ombygget mange 
gange, og i 1905 fik byens borgere 
adgang �l haven i dag�merne og i 
1907 blev Kongens Have �l en 
offentlig park, da Odense kommu-
ne købte området. Plankeværk blev 
nedrevet i 1909.  
 

I årene 1919—20 blev spejlsøen 
fyldt op og der blev etableret mu-
siktribune og børnelegeplads. Gart-
nerboligen blev revet ned i 1915, 
da byens fik et nyt teater, og Jern-
banegade blev ført igennem �l 
Østre Sta�onsvej.  
I forbindelse med den nye bane-
gård, rejste man en ry3erstatue af 

Chris�an IX ved indgangen �l Kon-
gens Have , overfor banegården. 
Da Odense havde byjubilæum i 
1988 fly3ede man statuen af Fre-
derik VII fra Flakhaven �l slo3es 
hovedfacade.  
 

Kongens Have blev i 2003 fredet 
mod byggeri, men ikke mod foran-
dring. I 2006-7 blev der gennemført 
en renovering af haven i respekt for 
fredningen.                                    TG. 

Musiktribune 

Gartnerboligen 
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LIDT OM FUGLE. Torben G. Rasmussen 
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Ib Krarup Rasmussen 

Dansk pakkepost  
�l udlandet— 
en håndbog. 

 

Håndbog som muliggør  
analysering af de mest  

almindelige adressekort sendt 
fra Danmark �l udlandet. 

Pris 200 kr. hos DFF. 

 2017 - 2018. 
 

14.01.2018 Byttedag i Bolbro Hallen 

25.02.2018 Byttedag i Ringe 

         .2018 Byttedag i Gelsted 

15.04.2018 Byttedag i Faaborg 

 
 

 

Klub- og propagandaudstillinger: 
 

 Klubudstilling i 
Fredericia Elbo 18. 10-11 marts 2018 

 

Klubudstilling i Hornslet 
24-25 marts 2018. 

 

Brev & Postkortmesse i København  
11-12. november 2017 

 

 

 

 

UDSTILLINGER PÅ  
NATIONALT PLAN  

 

Malmex 2018  
31.08.2018 

i Malmø   
(samarbejde med DFF.) 

 

 

National udstilling 

i København i 2019. 

BYTTEMØDER & UDSTILLINGER  
i DANMARK 

BOGHYLDEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på kvalitet 
   -  øje for detaljen 

Stenhuggervej 23, 5230 Odense M > Telefon 6596 3361> brdr.andersen@andersen.mail.dk 


