
Alternativ byttedag for stempelsamlere!!!  

Hammel Frimærkeklub vil til efteråret  stable en alternativ byttedag på benene hovedsageligt 
henvendende sig til stempelsamlere af alle kategorier, førfilateli-nummer-antikva-.lapidar-stjerne-
brotyper-posthorn-franco-maskinstempler af alle slags. Kort sagt alle slags stempler. Alle 
interesserede vil selvfølgelig være så hjertelig velkommen.  

Vi forventer en rigtig god opbakning omkring dagen, med mulighed for at bygge videre på 
erfaringen, måske en årlig tilbagevendende begivenhed.  

Der vil ikke blive salg/udlejning af bytteborde, kun særligt indbudte handlere med et rimelig udbud 
af relevant stempelmateriale vil være at finde. Der vil være masser af bytteborde, hvor alle 
aktiviteter kan foregå, bytte, handel, krejl, udveksling af viden og materiale. Nøjagtig som på 
enhver anden byttedag. Dog vil vi venligst anmode vores gæster om at udvise et vist mådehold mht 
medbragte byttemateriale, som fortrinsvis bør relaterer byttedagens tema.   

Vi vil oprette en IT central, hvor det vil være muligt mod et beskedent  beløb at få lavet kopier, 
transparenter etc. Ligeledes vil et meget omfattende stempelkatalog bibliotek være tilgængelig. 
Vagn Jensens samlede registreringer på papir, 9 store ringbind. Stor mulighed for stempelsamlere at 
udveksle erfaring omkring opsætning af stempler på klip, som vides at volde en del problemer for 
nogle. Udveksle private registreringer af  nyopdagelser, ændringer i data osv. Vi håber på at lokke 
nogen til at vise hokus-pokus på computer med stempel-manipulation, afsløring af falske stempler 
f.eks. 

Der vil blive en mini udstilling med 30 rammer. Udstillerne vil være indbudte samlere, som har lyst 
til at deltage, vi vil prøve at favne så bredt som muligt. Der være foredrag om maskinstempler af 
DFF’s formand Søren. Chr Jensen.  

Rammerne vil være en stor lys hal helt nede på jorden med masser af parkeringspladser lige ved 
døren: 

In Side i Hammel søndag den 7. oktober  kl. 10-16. 

Vi vil arrangere et mini cafeteria hvor kaffe og brød kan købes mod et beskedent vederlag. Fra 
middag vil In Sides restaurant være åben på 1.sal med alt godt til halsen og ganen.  

Alle interesserede er meget velkommen til at henvende sig med evt.  idèr og tiltag til undertegnede, 
som af Hammel Frimærkeklub er overladt ”tovholderjobbet”. 

 Jørgen Brandt, Skyttevej 12, 8450 Hammel. brandt.hammel@mail.dk. Mobil 2041 8621. 
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