
POSTKORTETS DAG 24. SEPTEMBER 2016 

  

Dagen før den traditionelle Trekantbyttedag, er der igen i år arrangeret POSTKORTETS 

DAG. 

I år er postkortets dag gratis for medlemmer – klubben betaler dagens fortæring  

Tag muligheden og deltag i begge arrangementer. Igen i år er postkortets dag gratis og 
der er mulighed for overnatning til en overkommelig pris. 

På postkortets dag bliver holdt to spændende foredrag og en workshop. Vi håber meget at 
I vil sætte nogle af jeres postkort op på nogle A4 sider og tage dem med til workshoppen, 
så vi kan drøfte de muligheder der er for at udstille netop Jeres postkort. 

Postkortets Dag afvikles med en række gode aktiviteter som kan ses nedenfor. 

I lighed med sidste år afholdes arrangementet på: 

AMU-centret, C.F.Tietgensvej 6. 6000 Kolding. 

Programmet for arrangementet er:  

 9.30                 Ankomst. Kaffe og Rundstykker  

10.00 -  10.10                Velkomst og praktiske oplysninger  

10.10 -  10.55                Foredrag: v/ Kell Pedersen  - ”Jeg samler på Randers Postkort” –      
her se en af de vi skal allerfineste Randers samlinger – Så glæd 
jer! 

10.55 -  11.15                Pause  

11.15 -  12.00                Foredrag: v/ Henrik Selsøe Sørensen – ”Dansk Industri -      
Nærstudie af en fremragende dansk postkortserie fra fotograf til 
salgssted – med noget om postkortproduktion i almindelighed 
samt eneret, piratudgivelser, nummerserier mm.” – Vi skal her 
møde en samler, der sammen med Claus Boie og Gorm 
Christensen lavede bogen ”Fra Billedhilsen til Postkort” – Så glæd 
jer! 

12.00 -  12.45                Frokost  

12.45 -  14.45                Bytte og salg af dine dubletkort. Salg af kort fra Stenderarkivet.  

14.45 -  16.00                Workshop.  

Vi håber, vi kan få en til at fortælle lidt om postkortets trykketeknik 
og vi genoptager succesen fra sidste år hvor deltagerne anmodes 
om at komme med deres opsatte postkortsamlinger. Man 
bestemmer selv hvor stort et antal postkort man vil vise. Kortene 
skal være opsat på A4 ark. Samlingerne fremlægges, vises og 
drøftes af de fremmødte. 

 

 



16.00 -  17.30                Generalforsamling (kun for Dansk Postkortklubs medlemmer)  

Herunder kåring af Årets Postkortsamler  

17.30 -  18.00                Afgang til Kolding Vandrehjem.  

18.00 -  19.00                Indkvartering m.v.  – for egen regning  

19.00                             Middagsbuffet m.m. – for egen regning 

  

  

Skynd dig - tilmeld dig allerede nu – det 

bliver et tilløbsstykke  

Tilmelding. 

Postkortets Dag er et åbent arrangement for alle. 

Det er gratis for medlemmer af Dansk Postkortsamler der serveres morgenkaffe, 
rundstykker, frokost samt eftermiddagskaffe med kage. 

Ikke-medlemmer betaler for deltagelse 75,- kr., men kan af gode grunde ikke deltage i 
generalforsamlingen. 

Tilmeldingsfristen er 31. august 2016. 

Tilvalg af overnatning. 

Ønskes aftensmad, overnatning og morgenmad på Kolding Vandrehjem vil der blive lavet 
en samlet bestilling, men man betaler hver især på vandrehjemmet. Prisen beløber sig til 
ca. 375 kr.  

Sengelinned og håndklæde bedes medbragt. Ellers kan det lejes af hjemmet. 

Der vil ske indkvartering på 4-, 5- eller 6-mandsstuer.  

Du kan tilmelde dig på www.postkortklubben.dk   

 

 

 

http://www.postkortklubben.dk/

