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Så blev det januar. 

Vi har ikke holdt møde i Bestyrelsen i år, men planlægger et i februar. 

Bestyrelsen har dog været samlet for nylig, d. 12. januar i Bolbro; men der var ikke tid til at 

holde møde, da vi alle havde travlt med at finde kort til samlingen. 

Bolbro er én af de bedste byttedage, og jeg plejer at finde en masse spændende kort, og i 

år var ingen undtagelse. 

I medlemmer er altid velkomne til at skrive til bestyrelsen, hvis der er et emne, I ønsker, vi 

skal tage op. 

Kassereren er nu i fuld gang med at kontakte de af jer, der endnu ikke har betalt 

kontingent - skal vi ikke overraske ham, så vi alle har betalt om 2 dage.  

  

Den 9. februar er der byttedag i Vig, hvor jeg håber at komme op, hvis tiden tillader det 

(man behøver næppe at være nervøs for vejret)! 

  

Den 23. februar har FFF inviteret til byttedag i Valby, det plejer at være en super, hyggelig 

dag. 

  

Denne måneds postkort fandt jeg i Bolbro. 

Jeg sad ved en anden postkortsamler og kiggede i hans kort på bordet og spurgte lidt 

søgende efter, om han ikke havde nogle kort med butikker! 

Jo, dem havde han i byttemappen, som var placeret under bordet.  

Jeg var ikke sen til at tage dette kort ud af mappen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På bagsiden er der skrevet “Tomater fra Taarup”, og med nummerplade M må det være 

Taarup ved Kerteminde. 

Der er ingen tvivl om, at folkene på billedet er meget stolte over den enorme høst, og de 

har sat dem frem på smukkeste vis (også for at prale lidt, tror jeg). 

Jeg syntes, der er en god stemning, og så er kortet utroligt skarpt, så man med lup kan se, 

at de har lagt alle tomaterne med rundingen opad. 

Samleren fandt et kort ved mig, som han manglede, og vi byttede, herligt!! 

  

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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