
Mødeprogram efterår 2017 
 
Torsdag den 17. August: Skrammelauktion = alt kan sælges og bytteaften. 
 
Torsdag den 24. august:  Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 31. august:  Mini-auktion og bytteaften. Sidste indlevering til Trekantbytte.  

                     Minikursus:  ”Introduktion til DFF’s hjemmeside” ved Robert. 
 
Torsdag den 7. september: Mini-auktion og bytteaften.  Frimærkehandler Leni kommer. 
 
Torsdag den 14.september: Mini-auktion og bytteaften. Tema: Frimærker i 2017. 
 
Torsdag den 21. september: Mini-auktion, minimum opråb på kr. 20,- og bytteaften. 
 

Søndag den 24. september: Trekantbytte på Fredericia Gymnasium. 
 
Torsdag den 28. september:Mini-auktion og bytteaften. Medlem fortæller om sin samling: Dan-
ske frimærker med Færøerske stempler ved Aske. 
 
Torsdag den 5. oktober:MinMini-auktion og bytteaften. ”Sidste nyt ELBO´18” 
 
Torsdag den 12. oktober: Klubben disker op med lækkerier til en anderledes auktion. Mød op og 
gør et godt kup. 
 
Torsdag den 19. oktober:Mini-auktion og bytteaften.  

                    Tema aften: et medlem fortæller om sin samling. 
 
Torsdag den 26. oktober: Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 2. november: Mini-auktion og bytteaften. Minikursus: Grupper af frimærker - Dag-
ligmærker / særfrimærker 
 
Torsdag den 9. november: Mini-auktion min. opråb på kr. 30,- og bytteaften. 
 
Torsdag den 16. november:Mini-auktion og bytteaften. Minikursus: Grupper af frimærker - Vel-
gørenhedsmærker. 
 
Torsdag den 23. november: Mini-auktion og bytteaften. Minikursus: Grupper af frimærker - Pro-
visioner og Hæfte/automathæfter. 
 
Torsdag den 30. november: Mini-auktion og bytteaften. Fire arks udstilling. 
 
Torsdag den 7. december:Mini-auktion og bytteaften. Quiz ved bestyrelsen. 
 
NB: Onsdag den 13. december: Juleafslutning med ledsager. En hyggeaften med bankospil, 
spisning og gaveauktion. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Mødeprogram forår 2018 
 
Torsdag den 4. januar: Skrammelauktion= alt kan sælges og bytteaften. 
 
Torsdag den 11. januar:Mini-auktion og bytteaften. ”Sidste nyt ELBO´18”. 
 
Torsdag den 18. januar:Mini-auktion og bytteaften. Minikursus: Grupper af frimærker - Luft-
postmærker, Reklamevedhæng, Téte-béche, Miniark. 
 
Torsdag den 25. januar: Mini-auktion og bytteaften. 
 
 
Torsdag den 1. februar:Mini-auktion og bytteaften. Tema aften: Postkort Brejning ved Aske. 
 
Torsdag den 8. februar:Mini-auktion og bytteaften. Minimum opråb kr. 30,- 

                Tema aften: Fredericia stempler ved Robert. 
 
Torsdag den 15. februar:Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 22. februar: Mini-auktion og bytteaften.  
 
Torsdag den 1. marts:Mini-auktion og bytteaften. ”Sidste nyt ELBO´18”. 
 
Torsdag den 8. marts:Mini-auktion og bytteaften. Et medlem om sin samling: Nummerstempler 
Slesvig Holstein ved Flemming. 
 
Fredag den 9. Marts: Opstilling i Elbo Hallen fra kl. 08:00 til 22:00. 

Lørdag den 10. marts:  
ELBO ´18 - Klubudstilling Fredericia Frimærkeklub 
Søndag den 11. marts:  
ELBO ´18 - Klubudstilling Fredericia Frimærkeklub 
 
Torsdag den 15. marts:Mini-auktion og bytteaften. ”Opfølgning på ELBO´18” 
 
Torsdag den 22. marts: Mini-auktion og bytteaften. 
 

Torsdag den 29. marts: Skærtorsdag - ingen møde. 
 
Torsdag den 5. april: Mini-auktion min. opråb på kr. 20,- og bytteaften 
 
Torsdag den 12. april: Mini-auktion og bytteaften. 

               Tema aften: et medlem fortæller om sin samling. 
 
Torsdag den 19. april:Mini-auktion og bytteaften. Fire arks udstilling. 
 
Torsdag den 26. april:Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 7. juni: Sommermøde med mini-auktion og almindelig bytteaften. 


