POSTKORTKLUBBENS MAILSERVICE
Mail nr. 565 - 5-5-2022

Indbydelse til Postkortets Dag!
Årets store begivenhed for postkortsamlere.
Slå et kryds i kalenderen og tilmeld dig – gerne
allerede i dag på mobilnr. 30 27 50 69
POSTKORTETS DAG D. 24. SEPTEMBER 2022
Dagen før den traditionelle Trekantbyttedag er der igen i år arrangeret:

POSTKORTETS DAG.
I år koster Postkortets Dag kun 100 kr. for medlemmer og gæster – alt incl. - (ALLE
MEDLEMMER DER BLIVER TIL GENERALFORSAMLINGEN - FÅR DE 100 KR
RETUR).
Formiddagskaffe med rundstykker – Frokost med smørrebrød – Eftermiddagskaffe med kage –
Drikkevarer ad libitum – Det er godt nok billigt
!!!

Tag muligheden og deltag i begge arrangementer - både 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 glædes over dem. 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, 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 år skal vi i vores første foredrag høre Palle Offersen
fortælle om Komponisten Carl Nielsens Liv og Musik på Postkort. Når man er fynbo; må
man nødvendigvis interessere sig for en Danmarks meste berømte komponister – det har
Palle gjort, og vi skal høre han spændende foredrag om Carl Nielsen

10.55 - 11.15

Pause

Foredrag: Erik Sørensen ”Grenaas Posthistorie”
Der findes sikkert ikke ret mange der ved mere om Djursland og
Grenaa og omegn, end Erik Sørensen. Så glæd dig! Vi skal på en forrygende postkortrejse
til Grenaa.
Erik Sørensen har også en meget populær hjemmeside – som vi
sikkert også kommer til at høre om.
11.15 - 12.00

12.00 - 12.45
12.45 - 14.45

Frokost
Bytte og salg af dine dubletkort.
Medtag dine nyeste dubletter. Der er ikke tale om ”kræmmersalg”,

men
14.45 - 16.00

mulighed for bytte/salg i rimeligt omfang.
Dialog og workshop:

Vi har endnu ikke valgt et emne til Dialog og Workshop –
Men det bliver helt sikkert ligeså godt som det plejer.

16.00 - 17.30

Generalforsamling (kun for Dansk Postkortklubbens medlemmer)
– Alle medlemmer der bliver til Generalforsamlingen for
deltagerbetalingen på 100 kr. tilbage
Herunder kåring af Årets Postkortsamler
Afsløring af Årets bedste Postkorthistorier

17.30 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00

Afgang til Kolding Vandrerhjem
Indkvartering m.v. – for egen regning
Middagsbuffet m.m. – for egen regning

Tilmelding.
Postkortets Dag er et åbent arrangement for alle.
Det koster kun 100. kr. for medlemmer og gæster af Dansk Postkortsamler Klub. Der
serveres morgenkaffe m. rundstykker, frokost samt eftermiddagskaffe med kage incl.
drikkevarer.
Gæster kan af gode grunde ikke deltage i generalforsamlingen.

Tilmeldingsfristen er d. 31. august 2022
Tilvalg af overnatning.
Ønsker man aftensmad, overnatning og morgenmad på Kolding Vandrerhjem, skal man
selv bestille; men man betaler hver især på vandrerhjemmet. Prisen beløber sig til ca. 400
kr.
Sengelinned og håndklæde bedes medbragt. Ellers kan det lejes af vandrerhjemmet.
Der vil være 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 2022:
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 Vandrerhjem

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
eller MobilPay 84622 – husk navn på deltager

