
   

Program for postkortets dag den 27. september 2014 på  

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

  

               9.30              Ankomst. Kaffe og rundstykker  

10.00 -  10.55             Velkomst og praktiske oplysninger  

10.10 -  10.55             Foredrag: "Den gamle restauratør", som viser glimt af  

                                    ”Gæstgiveriets historie” v/Leif Ørndorf 

10.55 -  11.15             Pause  

11.15 -  12.00             Foredrag: ”Postkort der betyder noget for mig og andre sjove historier”  

                                    v/Niels Vad  

12.00 -  12.45             Frokost  

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

                                   (Flere medlemmer har nyt materiale med) 

14.45 -  16.00             Workshop. Torben Hilberg taler om at udstille postkort. Medlemmerne             

                                   anmodes om at komme med deres opsatte postkortsamlinger. 

                                   Man bestemmer selv, hvor stort et antal postkort, man vil vise. 

     Kortene skal være opsat på A-4 ark. Samlingerne sættes op på rammer, vises 

                                   og drøftes af de fremmødte 

16.00 -  17.30             Generalforsamling (kun for Dansk Postkortklubs medlemmer)  

17.30 -  18.00             Afgang til Kolding Vandrehjem  

18.00 -  19.00             Indkvartering m.v.  

19.00                          Middagsbuffet m.m. – for egen regning 

Prisen for at deltage er for medlemmer af Dansk Postkortsamler Klub 75,- kr. inkl. morgenkaffe, 
rundstykker, frokost samt eftermiddagskaffe med kage. Ikke-medlemmer betaler for deltagelse 150,- kr., 
men kan af gode grunde ikke deltage i generalforsamlingen. 

Tilmeldingsfristen er 7. september 2014. 



Tilvalg af overnatning 

Ønskes aftensmad, overnatning og morgenmad på Kolding Vandrehjem, er prisen for denne del 375,- 
kr. 

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

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

Tilmeldingsblanket 

Du kan tilmelde dig på www.postkortklubben.dk eller anvende nedenstående  

Undertegnede tilmelder sig herved programmet Postkortets Dag 2014: 

Navn: ……………………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………… 

  

  

By: ………………………………………………………………………….. 

Jeg er medlem af Dansk Postkortsamler Klub:  Pris 75,- kr. 

  
  

Jeg er ikke medlem af Dansk Postkortsamler Klub:  Pris 150,- kr.     

  
  

Jeg ønsker at deltage i arrangementet på Kolding Vandrehjem  

Prisen herfor er 375,- kr. Hvis ja, sæt kryds her:   

  
Formularen bedes sendt til Per Sørensen, Ravnevej 14, 6000 Kolding 

Eller skannet til piaper@stofanet.dk (telefon 30 27 50 69) 

  
Det samlede beløb bedes indbetalt til klubbens konto i Sydbank: reg. 7040 konto 1476406 
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