
 

FORMANDENS MÅNEDSBREV MAJ 2016 

Hej alle sammen! 

Så kom maj! 

Siden sidst har jeg ikke været på nogle byttedage, og det er helt fint med mig. 

At samle postkort er jo ikke et spørgsmål om liv og død... Det er langt, langt vigtigere. 

Nå, spøg til side - jeg har haft travlt i butikken og så en tur i haven (det der skvalderkål er ved at 
tage pippet fra mig). 

I bestyrelsen har vi arbejdet på at få et møde i stand med DFF, hvor vi bl.a. skal snakke om 
mulighederne for at fremme udstillingen af postkort. Vi skal mødes d. 24. maj, og vi glæder os 
meget. 

Så nærmer tiden sig Postkortets Dag, hvor vi også skal have udpeget “Årets Postkortsamler” - 
reglerne er som følger: 

Hvert år udpeges et af postkortklubbens medlemmer som ”Årets Postkortsamler”. 

Pågældende, der udpeges, skal have været medlem af postkortklubben i mindst det år, som 
pågældende udpeges i, ligesom vedkommende skal have gjort en indsats for postkortets 
fremme. 

Indstillingen skal være begrundet og indsendt til bestyrelsen inden d. 1. september. På det sidste 
bestyrelsesmøde, inden generalforsamlingen, udpeger bestyrelsen ”Årets postkortsamler” blandt 
de indsendte forslag. 

I kan skrive til mig eller benytte Indstillingsskemaet på hjemmesiden. 

Har du husket at tilmelde dig postkortdagen – d. 24 september 2016 i Kolding – Dagen bliver 
atter med fuld forplejning for medlemmer og det ganske gratis – Programmet er næsten 
færdigt, og kommer i slutningen af maj måned. 

Du kan allerede nu tilmelde dig på hjemmesiden – det bliver en superdag, et rent 
tilløbsstykke!!!!!! 

 Denne måneds postkort købte jeg blandt nogle københavner-kort. “Raadhushallen” lå på Strøget. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Det, at kortet er så skarpt på trods af, det er trykt, kan jeg godt lide. Ofte er de meget tegnet op 
pga. de dårlige lysforhold (husk I kan se kortet i højere opløsning på hjemmesiden). 

Udvalget i forretningen vidner om, at vi er en stor by - med mange kunder. 

Et sådan kort ville aldrig findes fra en lille flække som Liseleje. 

Ha’ det godt til næste gang! 

Med venlig hilsen 

Niels Vad, Postkortsamler 

www.postkortforum.dk 

Jeg er medlem af Dansk Postkortsamler Klub 

www.postkortklubben.dk 
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