
Mødeprogram efterår 2018 
 
Torsdag den 16. August: Skrammelauktion = alt frimærke relateret kan sælges  

alt starter på kr.: 10,-. 
  Introduktion til ”Opslagstavle” 
 
Torsdag den 23. august:  Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 30. august:  Mini-auktion og bytteaften. Tema: Frimærker i 2018. 

 Sidste indlevering til Trekantbytte.  
   Mødet flyttes til 1. sal klaverstuen p.g.a. ombygning. 

            
Torsdag den 6. september: Mini-auktion og bytteaften. Vi bryder forseglingen på den  

   Indkøbte post forseglet kilovare med mærker fra ca. 1931. 
   Mødet flyttes til 1. sal klaverstuen pga. ombygning. 

 
Torsdag den 13.september: Mini-auktion og bytteaften. Tema: Frimærkehandler Leni kommer. 
 
Torsdag den 20. september: Mini-auktion og bytteaften. Tema: Et medlem fortæller om  

     sin samling 
 
Torsdag den 27. september: Mini-auktion og bytteaften.  
 

Søndag den 30. september: Trekantbytte på Fredericia Gymnasium. 
 
Torsdag den 4. oktober: Mini-auktion, minimum opråb på kr. 30,- og bytteaften. 
 
Torsdag den 11. oktober: Mini-auktion og bytteaften. Mødet flyttes til cafeen. 
 
Torsdag den 18. oktober: Mini-auktion og bytteaften. Tema: Engelsk-Amerikansk zone 1945-46. 

                     
Torsdag den 25. oktober: Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 1. november: Mini-auktion min. opråb på kr. 40,- og bytteaften. 
 
Torsdag den 8. november: Mini-auktion og bytteaften. Tema: Karavelmærker bogtryk og  

  Chr. X’s fødselsdag. 
 
Torsdag den 15. november: Mini-auktion og bytteaften. Tema: Tjenestemærker.  
 
Torsdag den 22. november: Mini-auktion og bytteaften.  
 
Torsdag den 29. november: Mini-auktion og bytteaften. Fire arks udstilling. 
 
Torsdag den 6. december:Mini-auktion og bytteaften. Quiz ved bestyrelsen. 
 
Torsdag den 13. december: Juleafslutning med ledsager. En hyggeaften med bankospil,  
     spisning og gaveauktion. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Mødeprogram forår 2019 
 
Torsdag den 3. januar: Skrammelauktion = alt frimærke relateret kan sælges, 

                 alt starter på kr.: 10,-. 
 
Torsdag den 10. januar:Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 17. januar:Mini-auktion og bytteaften. Tema: Afa 32 til 36 (våbentype) 
 
Torsdag den 24. januar: Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 31. januar: Mini-auktion og bytteaften. Tema: et medlem fortæller om sin samling. 
 
Torsdag den 7. februar: Mini-auktion og bytteaften. Minimum opråb kr. 30,- 

                 
Torsdag den 14. februar: Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 21. februar: Mini-auktion og bytteaften. Mini-kursus: Gruppe af frimærker –  

Bypost m.m. 
 
Torsdag den 28. februar: Mini-auktion og bytteaften.  
 
Torsdag den 7. marts: Mini-auktion og bytteaften. Mini-kursus: Gruppe af frimærker – Bag i  

                bogen. 
 
Torsdag den 14. marts: Mini-auktion og bytteaften.  
 
Torsdag den 21. marts: Mini-auktion og bytteaften. Generalforsamling. 
 
Torsdag den 28. marts: Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 4. april: Mini-auktion min. opråb på kr. 40,- og bytteaften 
 
Torsdag den 11. april: Mini-auktion og bytteaften. 
 
Torsdag den 18. april: Skærtorsdag - ingen møde. 
 
Torsdag den 25. april: Mini-auktion og bytteaften.  Fire arks udstilling. 
 
Torsdag den 6. juni: Sommermøde med mini-auktion og almindelig bytteaften. 


