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Hej allesammen! 
  
Så er det blevet april! 
Postkort-sæsonen går på hæld for mit vedkommende, efterhånden som temperaturen 
stiger. 
Snart er det Påske, og jeg får travlt med at stable varer på hylderne, og når jeg har fri, skal 
tiden bruges i haven og sammen med familien. 
Jeg er stor fan af de skiftende årstider, og jeg tror, det er sundt at holde en lille pause med 
byttedagene, så har man noget at glæde sig til, når vi den 28. september mødes til 
Postkortets Dag i Kolding. 

Men tag ikke fejl - skulle der dukke en flink MK op med nogle gamle kort, så er jeg klar , 
jeg er bare ikke så opsøgende. 
  
Siden sidst har vi holdt en byttedag og mini udstilling sammen med FFF i Valby. Det var en 
fin dag, hvor jeg fik byttet mig til flere, fine kort - og fik hilst på flere af jer. 
  
Så var jeg i Hou for første gang nogensinde. Der var virkelig mange mennesker, og jeg fik 
mødt flere af jer for første gang, det var rigtigt hyggeligt. 
Jeg fik byttet mig til flere, flotte kort, så det var en rigtig god dag!! 
Eneste minus fra min side er beliggenheden. Der er godt nok langt fra Liseleje til Odder; 
men det er bare at stille vækkeuret til kl. 3, så når man det. 
Håber vi mødes igen! 
  
Til sidst har jeg været i Nykøbing F. d. 7. april. Det er én af de faste dage for mig, og også 
i år var den velbesøgt, på trods af næsten sommerligt vejr. 
Her fandt jeg ikke det vilde; men man kan jo ikke være lige heldig hver gang. 
Det at komme ud er lige så vigtigt. 
  
Vi skal have bestyrelsesmøde i næste uge, hvor vi skal drøfte flere spændende ting bl.a. 
Postkortets Dag og den store udstilling i DGI-byen til oktober, mere herom senere. 
  
Klubben har vokseværk, og vi har aldrig været så mange som nu - 192 medlemmer!!!! 
Det vidner om, at stadig flere finder postkort spændende, og det er en fornøjelse at være 
formand for en klub i fremgang. 
Bl.a. har vores kasserer, Per, haft virkeligt held til at skaffe nye medlemmer, når han er 
ude og holde foredrag, godt gået og velkommen til alle - nye som gamle medlemmer. 
  
Denne måneds postkort fik jeg sidste torsdag på arbejde, hvor en flink dame kom med en 
stak kort. 
Dem måtte jeg få, og hvis ikke jeg kunne bruge dem, så kunne jeg bare smide dem ud (det 
blev de ikke). 
Hvor H. Larsens butik lå, ved jeg ikke. Holbæk, Ringsted eller København kunne være en 
mulighed - ud fra de andre kort; men hvis der er nogle, der kan hjælpe med en placering, 
hører jeg gerne fra jer. 
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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