
 

POSTKORTETS DAG 29. SEPTEMBER 2018 

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

 

POSTKORTETS DAG. 

 

I år koster postkortets dag kun 75 kr. for medlemmer og gæster – alt incl. 

 
Formiddagskaffe med rundstykker – Frokost med smørrebrød – Eftermiddagskaffe med kage – 

Drikkevarer ad libitum – Det er godt nok billigt 😊 !!! 

 

Tag muligheden og deltage i begge arrangementer. Postkortets dag og Trekantbyt og der er 

mulighed for overnatning til en overkommelig pris.  

 

På postkortets dag er der spændende foredrag og en workshop. Vi håber meget at I vil 

medbringe nogle af jeres postkort så vi sammen kan bestemme hvilke forlag de kommer fra. 

Som de andre år er I også meget velkomne til at sætte nogle af jeres postkort op på nogle 

A4 sider og tage dem med til så de kan vises for medlemmerne.  

I lighed med de tidligere 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: I 2020 er 100 året for genforeningen – Derfor bliver årets 

tema om formiddagen ”Den gamle Grænse” v. Jens Hansen, Per 

Bomholt og Bjarne Hansen. 

10.55 -  11.15                Pause  

11.15 -  12.00                Foredrag: ”Den gamle Grænse” fortsat 

12.00 -  12.45                Frokost  

12.45 -  14.45                Bytte og salg af dine dubletkort. 

                    Medtag jeres nyest dubletter. Der er ikke tale om ”kræmmersalg”; men  

                    mulighed for bytte/salg i rimeligt omfang.   

14.45 -  16.00                Foredrag: Fotografen Peter Elfelt på postkort v. Lennart Weber 

Workshop: Danske Postkortforlag v. Henrik Selsøe Sørensen og Per 

Sørensen 

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  

 



 

 

Tilmelding. 

Postkortets Dag er et åbent arrangement for alle. 

Det koster kun 75. kr. for medlemmer og gæster af Dansk Postkortsamler Klub der serveres 
morgenkaffe m. rundstykker, frokost samt eftermiddagskaffe med kage. 

Gæster kan af gode grunde ikke deltage i generalforsamlingen. 

Tilmeldingsfristen er 31. august 2018. 

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.  

Tilmeldingsblanket. 

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

Undertegnede tilmelder sig herved programmet Postkortets Dag 2018: 

Navn: ………………………………………………………………………… 

Adresse:  ……………………………………………………………………. 

By: …………………………………………………………………………… 

Jeg er medlem af Dansk Postkortsamler Klub:  

____________________________________________________ 

Jeg er ikke medlem af Dansk Postkortsamler Klub:    

 

Jeg ønsker at deltage i arrangementet på Kolding Vandrehjem  

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) 

Beløbet bedes indbetalt til klubbens konto i Sydbank 7040 – 1476406 

 

 

http://www.postkortklubben.dk/
mailto:piaper@stofanet.dk

