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Velkommen til 
Nyborg Filatelist-Klub

Vi samler på alt, der vedrører frimærker. Det er lige meget, 
om du har ganske få frimærker eller rigtig mange - eller om 

du er ung eller gammel, amatør eller professionel - bare 
man har interessen.

Kig indenfor:
Alle klubmøder afholdes i Anders Draghes Gård, 

Kongegade 24 (over for Faxøe),
hver anden mandag kl. 19.00, og dørene åbnes kl. 18.45. 

NFK byder på friskbrygget kaffe og the inkl. småkager, 
og der sælges øl og vand til lave priser.
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HVORFOR MEDLEM AF VORES KLUB?

•	 Ca. 20 mødeaftener om året hver anden mandag aften i ulige uger.

•	 Masser af muligheder for bytte, køb og salg.

•	 Gode oplysende foredrag.

•	 Klubben har et bibliotek fuldt af faglitteratur, som du kan låne.

•	 Hjælp til salg/vurdering af frimærker.

•	 Bytte- og Børsdagen i Idrætscenteret afholdes to gange om året.

•	 Mulighed for samkørsel til frimærkebegivenheder.

•	 Postsmakken, som udkommer to gange om året.

•	 SFK Posten, to gange om året.

•	 Medlemsskab af Danmarks Filatelist Forbund, som udgiver Dansk 

Filatelistisk Tidsskrift (DFT) seks gange om året.

•	 Informativ hjemmeside, hvor du altid kan følge med i klubbens liv.

Du bliver medlem ved at møde op til et klubmøde og melde dig ind der, 
eller du kontakter bestyrelsen på mail eller telefon.

Formand: Philip Rasmussen, tlf. 5376 0082.



Samler du på frimærker?
eller har du bare nogle 

gamle frimærkealbum, 
der ligger og fylder op?

Så skulle du snakke med frimærkeklubben...
Mød op til en klubaften - eller kontakt vores formand

Philip Rasmussen på tlf. 5376 0082

Kig indenfor:
En mødeaften forløber typisk sådan:

•	 Formanden/bestyrelsen orienterer om nyt siden sidst
•	 Foredrag om frimærkerelateret emne, 

eller indlæg fra et medlem om et aktuelt emne
•	 Bytning af frimærker og postkort
•	 Socialt samvær
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Tjek vores 
hjemmeside:

Her er seneste nyt 
og links til

mange sider om frimærker, 
stempler og postkort.
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