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FORMANDEN
har ordet!
v/Jørgen Jørgensen
DDM’s medlemmer ønskes et rigtigt godt nytår 2014. Det gamle år 2013 - DDM’s 25.
foreningsår - vil af rigtig mange blive husket for Motiv 2013 – ikke på grund af
udstillingens størrelse, men på grund af den hyggelige atmosfære der herskede.
Rammerne stod tæt – også for tæt, men det var med til at forstærke oplevelsen af at
alle kom hinanden ved, og at der var meget man kunne lære ved at studere hinandens eksponater.
Eksperimentet med at holde udstillingen over fredag/lørdag og igen mandag/tirsdag
betød, at der var rigtig god tid – både til at studere de 140 rammesider nærmere,
men også for udstillerne til indbyrdes at drøfte fælles udfordringer. Der var også god
tid til en grundig snak med dommerne, og til at få gode råd og vejledning om forhold
som med fordel kunne ændres.
Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige, der gjorde det muligt, at planerne
om en jubilæumsudstilling i København kunne realiseres. Medlemstætheden i Hovedstadsområdet og på Sjælland har betydet, at det reglemæssigt er muligt at samle
tilstrækkeligt mange medlemmer til fællesaktiviteter – her tænker jeg specielt på de
to årlige Motivtræf, der afholdes i Herlev. Når lejlighed i øvrigt gives, kan vi også samle de nødvendige mandskabsressourcer til at arrangere en udstilling.
DDM er en landsdækende klub, og som sådan har vi en udfordring i at kunne tilbyde
aktiviteter til vore medlemmer vest for Storebælt. Der er igennem årene blevet
arrangeret et antal motivudstillinger med såvel internationalt som nationalt sigte i
Jylland. Så jeg vil rette fokus imod motiv-seminarer og –træf, eller måske en hel
tredie form for aktivitet. Hvordan får vi løftet denne udfordring? Der gøres et ihærdigt
forsøg på etablering af motivtræf i Nordjylland, men det er svært at få løbet igang.
Bestyrelsen vil sætte fokus på denne udfordring over de kommende to år – men gode
ideer efterlyses fra medlemmernes side – DDM vil være villig til at støtte initiativer
økonomisk – det der savnes, er gode ideer.
Alle ideer er velkomne såvel store som små, nye som ”brugte”!
Et ambitiøst projekt kunne være at forsøge at arrangere en årlig ”Motiv-weekend”
med overnatning og med aktiviteter fra lørdag frokost til søndag sidst på eftermiddagen. Jeg vil gerne høre fra medlemmer med forslag til mødested, helst centralt
beliggende i forhold til transport, men først og fremmest til en pris der er til at betale!
Iøvrigt opfordres medlemmerne til at sende ideer og kommentarer til bestyrelsen –
email adresserne findes på side 2.
Godt Nytår!
Jørgen Jørgensen
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Velkommen til:
Knud Erik Hansen, Åparken 47, 6640 Lunderskov.
Telefon: 2482 0004 E-mail: makena@email.dk
Samlerområder: Filosofi
Charlotte Stryhn, Nedergade 39 1st, 4800 Nykøbing F.
Telefon: 2290 1543 E-mail: cstryhn@gmail.com
Samlerområder: Knuthenborg Safaripark.
Jutta Stryhn, Birketvej 37, 4941 Bandholm.
Telefon: 2241 5105 E-mail: jtstryhn@gmail.com
Samlerområder: Jul, Julemærker, Legetøj
Rodian Sahlgren, Vejlebrovej 99, 2635 Ishøj.
Telefon: 4373 1209 E-mail: rs@kpk.dk
Samleområder: ikke oplyst
Leif Ørndorf, Katrineholmsalle 113, 8300 Odder.
Telefon: 8656 0207 E-mail: leif@filatelisten.dk
Samlerområde: ikke oplyst

Så er det tid til at betale

kontingentet for 2013/14

du bedes betale snarest belejligt og senest 15. februar!
For A-medlemmer i en anden DFF klub er kontingentet til DDM 80 kr
For A-medlemmer af DDM er kontingtet 80 kr + 290 kr til DFF i alt 370 kr
Har du adgang til netbank kan du med fordel betale kontingentet ved en
overførsel til
DDM’s bankkonto: Reg nr.: 1551 Konto nr.: 0002187515

Læg det vedlagte girokort/huskeseddel hen
i bunken af regninger til betaling

så er det nemmere at huske!
.
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MOTIV 2013
DDM’s 25 års jubilæumsudstilling
20.-21. og 23.-24. september 2013
Foto: Peter Bech og Torben Letraborg.

For en landsdækkende klub med en geografisk spredt medlemskreds, vil der naturligt
ligge en udfordring i, at skulle samle de nødvendige ressourcer primært i form af
frivillige hjælpere, der skal til for at realisere planerne om at arrangere en
landsdækkende klubudstilling.
Det lykkedes! Og der skal indledningsvis lyde en stor tak til alle DDM’s medlemmer,
der bidrog til, at MOTIV 2013 blev den succes som på værdig vis markerede DDM’s s
25 års jubilæum. En stor TAK! skal lyde til udstillingsudvalget, alle de frivillige
hjælpene, udstillere og besøgende.
MOTIV 2013 havde ikke et mål om at skulle
konkurrere på størrelsen – til gengæld skulle man gerne kunne fornemme hyggen fra
det øjeblik man trådte ind i udstillingslokalet – det lykkedes. De besøgende
hyggede sig foran rammerne, hvor der blev
diskuteret og erfaringsudvekslet i stort omfang.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at
takke Post Danmark Frimærker og Danmarks Filatelist Forbund for lån af lokaler og
samarbejdet op til udstillingen

Rammerne blev stillet op på rekordtid!

Torsdag kl 10:10 - 9 friske hjælpere klar til at stille 140 rammesider op.
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10:19 – Det første kryds er samlet!

11:42 – Det sidste beslag monteres.
Så mangler de mange samlinger blot at
blive monteret, inden udstilling er klar til at modtage de første besøgende

Udstillingens officielle åbning
Den officielle åbning fandt sted lørdag kl 12:00.
Klubbens formand og Forbundets formand Søren Chr Jensen bød velkommen,
hvorefter Tage Bøcher Knudsen klubbens stifter, første formand og æresmedlem
klipper det røde bånd over og erklærer udstillingen for åben.

De mange fremmødte ved åbningen fyldte pladsen imellem udstillingsrammerne godt
ud. Efter åbningsceremonien var klubben vært ved et glas vin og et stykke
kransekage.
Umiddelbart efter åbningen afholdt DDM den årlige generalforsamling.
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Klubbens stifter Tage Bøcher Knudsen og hans kone Kirsten nederst til venstre

Alle hjørner og kroge var taget i anvendelse under den officielle åbning.
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Medlemmerne benyttede lejligheden til at udveksle synspunkter og idéer foran
rammerne.
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Juryen havde travlt
Fredag og lørdag formiddag gik med at få afsluttet bedømmelsen af de
mange fine eksponater.
Mandag og tirsdag havde
udstillerne mulighed for
at få en grundig snak og
gode råd og vejledning
fra dommerne
Den rigelige tid der var
afsat, kom udstillerne til
gode

Bagerst i udstillingslokalet var indrettet et møde areal, hvor der var mulighed for at
afvikle præsentationer og møder. Mandag og tirsdag havde Birthe King, Henrik
Tranberg og Jørgen Jørgensen alle tre indvilget i at afholde hver 2 præsentationer.
Henrik Tranberg berettede med udgangspunkt i sit eksponat om Filsø, om hvorledes
dette område på et tidspunkt blev afvandet og opdyrket for nu igen, at blive
omdannet til en sø. Birthe King fortalte om den nye udstillingsklasse ”Open Philately”
Birthe havde indvilget i at udstille sit eksponat som eksempel på et meget højt
vurderet eksponat i Open Philately klassen. Jørgen kauserede over hvorledes man
som motivsamler sikrer sig flest mulige af de ”billige point” ved at forbedre den
tematiske bearbejdning og i højere grad at dokumentere den tematisk viden.
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Uddeling af 25 års jubilæums nåle med tilhørende diplom.
Efter generalforsamlingen
blev 25 års jubilarerne fejret.
17 af de 29 jubilarer modtog personligt 25 års nålen
med tilhørende diplom.
Her et det Alex Städe der
modtager nålen.

Uddeling af medaljer og ærespræmier

John ser ud til at være
Kirsten Rald får sin medalje. Henrik Tranberg får sin
tilfreds.
medalje ogærespræmie.
Tillykke til alle udstillerne med de flotte resultater!

Dronningens Livgarde passererde forbi i Købmagergade men dronningen ventede, så der var ikke tid til et besøg på udstillingen.
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Tranerne (Grus grus)
/Peter

Van Nies, Holland

Gengivet
fraGoogle
THEMA
NVFT 3,afnovember
(Holland)
Bearbejdet
oversættelse
artikkel i NTF2013
Thema
November 2013
Fugletrækket er nu i fuld gang. Mange små sangere, som vi kan se her i
foråret og sommeren og hørt masser af gange, vender nu – lige så stille og
roligt ryggen til – og flyver tilbage til varmere himmelstrøg. Deres plads vil
så blive overtaget af et stort antal fugle, der kommer til vores land fra det
høje nord og som for det meste finder sig godt tilpas med den Hollandske
vinter, bare tænk på de mange gæs og ænder.
En art , der normalt kun besøger Holland på vej videre
sydpå er tranen (1). Det kræver imidlertid at vinden er
gunstig. Under normale omstændigheder trækker
tranerne kun over den østlige del af vores land mod syd,
og vi får dem ikke at se, desværre.
Med lidt held, og godt vejr, hvilket betyder en stiv
østenvind, kan de til tider opleves i store flokke, der
trækker over den østlige del af landet, det sker meste i
løbet af dagen, men kan også forekomme om natten (2).
(1)
Jeg husker endnu den første uge i december 2006 - hvor
snesevis af trane flokke passerede over min hjemby.
Flokkene var på 100 til 1500 traner, der fløj syd på. Samlet mere end 10 tusinde
traner passerede på én dag! Et forbløffende skue, som man ikke glemmer. Hele
Limburg og området øst for Noord-Brabant delte denne oplevelse.
Udseende
Det er en stor fugl,
stork. Høje ben og en
lang hals, 110-125 cm
høj,
vejer
4,5-6,1
kilo, hannen er pænt
tungere end hunnen
(3). Deres vingefang
er 220 cm til 245 cm .
Hoved og hals er mørkegrå med en lille
kant. Resten af fjerdragten er askegrå
med et brunligt skær.
De store slagfjer er
sorte , det ses tydeligst når tranen flyver
(4). Det ser ud som
om de har én stor
(2) Svensk helsag til brug ved adresseændring
hale, men det er kun
tilsyneladende. Fanen af fjer, som kan ses, foran tranens store udspændte flyve fjer,
i fagkredse kendt under betegnelsen ”tertials”. Dens gule næb er noget længere end
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(4)

hovedet, som på de voksne fugle er udsmykket med en rød kalot (5). Hannen og
hunnen har samme udseendet.
Ynglefugl
Tranen var en ynglefugl i det nordlige
centrale Europa og det vestlige Asien.
Noget tyder på, at den engang i middelalderen også boede i Holland som
ynglefugl. I betragtning af den daværende uspolerede natur i vort land,
med de mange moser og vandhuller
(6), forekommer dette ganske troværdigt.

(3)
og

(5)

(8)

Tranerne forsvandt som ynglefugl i Holland og først i 2001 kunne vi igen byde
dem velkommen. Første ynglende par
blev observeret i Fochteloërveen på
grænsen mellem Drenthe og Friesland
Siden da er antallet af ynglende par
steget yderligere til fem i 2011, en
velkommen udvikling. Det blev også
konstateret, at flere par er set på
velegnede steder i vores land, men de
har (endnu) ikke slået sig ned.
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(7)

(6)
Trækfugl
I september eller oktober
forlader
de
ynglepladserne, og de flyver mod
sydligere områder. Hvorefter de samler sig i store
flokke (7). I Tyskland er
der steder, hvor der nemt kan være titusinder af traner samlet. Det forekommer f.eks
på den tyske ø Rügen, den Diepholzer Moor, den Dümmersee og MecklenburgVorpommern (8).
Der er steder, hvis
navn afspejler fore(9)
komst af trane besøg.
F.eks. byen Kranenburg lige på den anden
(10)
side af grænsen ved
byen
Nijmegen
og
Kranichfeld i Thüringen
(9). Når de bevæger sig derfra mod syd passerer de i
gunstige tilfælde over den østlige del af Holland, hvor de til
tider gør et midlertidigt ophold, enten for at sove eller samle kræfter til den videre
tur. Omkring The Peel Fields , Strabrechtse hede kan man undertiden være heldig at
stoppe op og se disse posante fugle i hundredvis, hvor de går på vingerne - strakte
halse og ben - de flyver enten i en karakteristisk V- formation (10) eller i en lang
linje. Under flyvningen fører de en konstant højt 'samtale' med hinanden.
Titlen på Hans van der Sanden Trane samling er meget velvalgt: ”Kruui - krro, kruui krro, Traner” . Det videnskabelige navn Grusgrus er næsten helt sikkert en
efterligning af tranens trumpeterende konversation. Har du hørt lyden én gang, så
glemmer du den ikke resten af
livet. Hvis maden slipper op, eller
hvis
11)
det bliver for koldt, trække dem
længere mod syd. Næste stop kan
være ved Lac du Der-Chantecoq i
Frankrig, hvor den slår sig ned.
Hvis
er det for koldt til at være der,
flyver den endnu længere mod syd
,
mod det sydlige Spanien og det
12)
nordlige Afrika (11) som det
ultimative mål. Men de fleste fugle
overvintrer i Spanien omkring
13

søen Laguna de Gallocanta halvvejs mellem Madrid og Barcelona, i Extremadura, hvor
de forer hulen med afgrøderester, agern, græs og frugt.
Tranerne til det østlige træk tager ruten over Israel (12), som regel ved at gå til
Afrika med Sudan og Etiopien som favorit.
Forplantning

(13)

Omkring det tidspunkt hvor tranerne bryder op fra deres
vinterkvarter danner de par og de rituelle parringsdanse tager
sin begyndelse (13). Et fantastisk skue at overvære tranerne
vise deres færdigheder som balletdansere, samtidig med at
der udstødes høje lyde. De kredser om hinanden (14) springer
op i luften og spreder deres store vinger. Den faktiske parring
finder sted, når de ankommer til deres yngleområderne. (15)
Den Kinesiske trane: Grus Japonensis ) .
De yngler på jorden i våde, utilgængelige områder mellem siv
og krat, hvor de finder den nødvendige ro uden af være truet
af rovdyr. Reden er bygget på en forhøjning af plantemateriale
som siv og kviste (16). I april/maj lægger hunnen 2 grå/brun
plettede æg (17). Begge parter deltager i udrugningen der
varer mere end 4 uger. De nyfødte unger kan umiddelbart
forlade reden.

(15)

De kan også straks svømme og udforske den umiddelbare nærhed af reden. Deres
næb er forholdsvis kort. Deres kost er for det meste plantebaseret, men omfatter
også insekter og andre små væsener. I omkring ti uger bliver ungerne fortsat passet
af begge forældre (18). I den alder er de allerede istand til at flyve med deres
forældre og til at flytte sig for at fouragere (19). De er kønsmodne i en alder af fem
eller seks år .
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(14)

(18(

(16)

Til sidst...
Vil jeg håbe, at tranen igen bosætter sig permanent i Holland.
Mulighederne er positive , men det er kun at vente.
Der er gennemført en række naturgenopretnings tiltag, der er til gavn ikke alene for
tranerne, men for hele økosystemet.

(17)

(20)

(19)
Jeg ønsker afslutningsvis at alle må få lejlighed til at opleve et trane træk (20)
med egne øjne og ører. Det er en oplevelse for livet!
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Referat fra DDM’s 26. generalforsamling
d. 21. september 2013
Der var ca. 20 medlemmer mødt op foruden bestyrelsen i alt 25.
Formanden bød velkommen og gik straks til punkt 1, valg af dirigent. Knud Rask
Overgaard blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Punkt 2, Formandens beretning: Der var en stram tidsplan, og formanden
henviste til beretningen i seneste Motivnyt. Det havde været et travlt jubilæumsår, bl.
a. med planlægningen af jubilæumsudstillingen. Han takkede udstillingsudvalget for
det store arbejde, der var lagt i udstillingen, samt Post Danmark for den store velvilje,
foreningen havde mødt der.
I årets løb havde der været 2 motivtræf i Herlev i samarbejde med Herlev-klubben
samt et træf i Nordjylland. Formanden er begyndt at samle materiale om DDM’s
historie, men mangler billeder især fra de første 15 år. Kopier udbedes venligst.
Foreningens 1. medlemsliste fandtes i arkiverne, derfor kunne man fejre ikke mindre
end 29 25 års-jubilarer, der havde været med fra start.
Ingen planer p.t. for det nye år, vi kører videre med 2 udgivelser af bladet samt de
sædvanlige motivtræf.
Formandens beretning blev godkendt.
Punkt 3, regnskab: Overskud ca. kr. 6.000,-, bl.a. fordi trykningen af Motivnyt ikke
koster noget. Regnskabet var offentliggjort i Motivnyt. Regnskabet godkendt.
Knud Rask Overgaard spurgte til regnskabet for DDM’s Fond. Formanden oplyste at
det seneste regnskab for Fonden var offentliggjort i Motivnyt nr. 57. Der er en formue
på godt kr. 36.000,-. Eneste aktivitet i indeværende år har været en beskeden
rentetilskrivning. Formålsparagrafen blev oplæst – Der henvises til Fondens fundats,
der er tilgængelig på DDM’s hjemmeside.
Punkt 4, indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.
Punkt 5, fastsættelse af kontingent: Ingen ændring, kr. 80,- pr. år + eventuelt
kontingent til DFF fastholdes.
Punkt 6, valg til bestyrelse: Jørgen Jørgensen, Alex Städe og Knud Rask Overgaard
er på valg. Alle 3 var villige til at modtage genvalg – og blev genvalgt.
Suppleanterne Hanne Andersen og Erik Kolmos blev genvalgt.
Revisorerne Lilian Boye Hansen og Torkild Søgaard blev genvalgt, ligeledes blev
revisorsuppleanten Keld Bakken genvalgt.
Punkt 7, eventuelt:
DDM’s Fonds bestyrelse består af DDM’s formand og kasserer samt et medlem
”udefra”, valgt af bestyrelsen. Leif Rasmussen har besluttet at udtræde af Fondens
bestyrelse. Formanden oplyste til orientering at Lilian Boye Hansen på bestyrelsens
opfordring havde accepteret at indtræde i Fondens bestyrelse.
Referent: Alex Städe.
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Generalforsamlingen udnævner æresmedlem!
Generalforsamlingen vedtog på indstilling fra bestyrelsen at
udnævne Ernst Sass Matthiassen til æresmedlem.
Udnævnelsen skal ses som en påskønnelse af Ernst’s store
indsat for motiv filatelien.
Ernst var én af de drivende kræfter bag Motiv 2000, der blev en
bragende succes. Overskuddet fra denne udstilling og flere
efterfølgende aktiviteter blev doneret til DDM, hvor midlerne
blev anvendt til etableringen af DDM Fonden.
DDM har nu 2 æresmedlemmer: Tage Bøcher Knudsen og Ernst Sass Matthiassen.
Tak for jeres indsats!

Fra familiealbummets gemmer!

Tage, Peter og Anni smiler veltilfredse ovenpå en veloverstået stiftende generalforsamling i Odense d. 24. april 1988. Foto Kirsten Andersen

Har du gamle foto der kan underbygge DDM’s historie?
Så modtager bestyrelsen meget gerne en digitaliseret udgave.
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Tekst på frimærkehæfte fra Sverige
vedrørende Danmark, Norge, Belgien , Holland og Tyskland.
v/Sten - Anders Smeds SMS, Sverige

Frimærkehæfter er et anvendeligt materiale for alle motivsamlere.
Det gælder for både billeder og
tekster. Omslaget på frimærkehæftet "Kager", udgivet 20
aug. 1998 viser et temmelig
uinteressant billede af et stykke kagepapir, men i den korte
beskrivelse signeret Carl- Bertil
Widell, hofkonditor og skulptør, findes en række oplysninger med forbindelser til de
kongehusene i Sverige, Norge, Danmark, Belgien og Holland, samt omtale af en
indvandrer familie fra Tyskland!
Prinsesse kage, eller på
frimærket
”prinsessbakelse” er opkaldt efter
Prins Carls døtre , der gik
på
Jenny
Åkerströms
husholdningsskole i
Stockholm. Denne kage
med flødeskum, vanillecreme, syltetøj og belagt
med et tyndt lag grøn
marcipan må have været
”de unge damers favorit.
Opskriften fra Husholdningsskolen blev offentliggjort i 1948 i bogen "Prinsessernes nye kogebog". Herefter blev kagen i folkemunde
kaldt ”prinsesse kagen” – og den er formentlig en af de mest populære konditorkager
i landet.
Prins Carl , den yngste søn af kong Oscar II blev gift med sin kusine, prinsesse
Ingeborg af Danmark , og parret havde tre døtre, som populært kaldes " Prins Carls
døtre": Margaretha , der kom til Danmark og gift med prins Aksel, Martha blev
kronprinsesse af Norge, gift med kronprins Olav og Astrid blev kronprinsesse og
Dronning af Belgien, hustru til Leopold III.
Prinsessernes oldemor, dronning Lovisa af Sverige og Norge, nævnes i teksten om
Napoleons kagen. Napoleons kagen har egentlig ikke noget at gøre kejser Napoleon.
Denne internationalt udbredte kager af tusenbladstypen med butterdej kaldes
"napoletaine” i oprindelsesland Frankrig, dvs fra Napoli. I hæfteteksten nævner Widell,
at det var dronning Lovisa favorit bagværk og det er nævnt i en kogebog fra i 1877.
18

Tekst på hæfteomslag
Kan den kage der omtales i 1877 kogebogen måske være den svenske variant med
æblemos? Dronning Lovisa af Sverige og Norge døde allerede i 1871, men hun kan
være kommet i kontakt med kagen som prinsesse Luise Nederlandene (datter af prins
Frederick af Nederlandene og Prinsesse Luise af Preussen). En tilsvarende kage af
"Napoleons typen" betragtes nemlig som den hollandske nationale kage, "Tompoes".
Dronning Lovisa datter Lovisa (Luise) blev også dronning i Danmark, så det kan
næppe være hende hæfteteksten hentyder til.
Men her ligger en udfordring for motivsamlere der udover at holde af kager også
interesserer sig for den royale vinkel.
Et par af de andre kager er forbundet med familie Brautigam i Göteborg: Den franske
klassiske mokka-kage blev bagt af Emil Brautigam, født i 1837 i Sömmerda i
Thüringen i Tyskland. Han flyttede til Göteborg, hvor han grundlagde sin konditori i
1870. I teksten i frimærkehæfte oplyses det, at han allerede i begyndelsen af
1800'erne skulle have bagt mokka kager i Göteborg. En interessant oplysning, da
1870 normalt anses for at være i den sidste halvdel af 1800-tallet.
Sønnen Carl Brautigam skabte ”Gustav Adolf” kagen i 1905 for at fejre grundlæggeren af Göteborg Gustav II Adolf.
Tilsyneladende er der en masse nyttig ”motivistisk” information i hæfteteksterne.
Udgivelserne i Svenska Motivsamlare SMS skriftserie "Motiver på svenske
frimærkehæfter," Del 1, som dækker årene 1904-1979 og del 2 årene 1980 til 1994
har kun beskæftiget sig med billed gengivelserne af den simple grund, at en
præsentation af teksterne, med lidt supplerende oplysninger, ville være meget
omfattende. Nu, hvor vi er begyndt at forske i hæftemotiverne fra og med 1995, vil vi
også gerne analysere teksterne. Den belgiske Dronning Astrids baggrund som en af
Prins Carls døtre ville sandsynligvis være svær at illustrere filatelistisk, for at nævne
et eksempel.
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Motivtræf i Herlev d. 9. november 2013
Lørdag d. 9. november 2013 mødtes 26 medlemmer af De Danske Motivsamlere til
det halvårlige motivtræf i Herlev.
Som sædvanlig en dag hvor
medlemmerne hygger sig og
får en god gang ”motiv-snak”.
Der blev byttet!

Der blev også tid til den
sædvanlige ”smør selv”
frokost!
I anledning af 25 års jubilæet
spenderede klubben en
laksemad til alle deltagerne!

Der blev udvekslet
nyheder!

Næste Motivtræf er
lørdag d. 1. februar 2014.

..og der blev lyttet til dagens
indlæg.
Finn Malm viste:
”Jeg en vandrefalk”
John G. Hansen viste:
”Papegøjer”
Solveig Petersen viste:
”Traner – kloden rundt”
En dag i fuglenes tegn!
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Nordjysk motivtræf d. 2. november 2013
”Lørdag den 2. november 2013 mødtes nogle nordjyske fugle- og motivsamlere hos
Poul Erik Sperling for at bytte og hygge sig.
Syv samlere havde tilmeldt sig dette træf, men på grund af hhv. sygdom og flytning
måtte 3 af samlerne melde afbud, så vi var desværre kun 4 tilbage, men vi fik byttet
en del og snakket meget om frimærker og fugle.
Det var nu 4. gang, vi arrangerede dette nordjyske træf, men selv om der er mange
nordjyske medlemmer i DDM, var det kun et fåtal, der viste interesse for at mødes og
bytte – det er lidt skuffende, specielt fordi en del samlere efterlyser arrangementer i
det jyske – men det vil alligevel ikke afholde os fra at arrangere et nordjysk fugle- og
motivtræf igen i år, og vi regner med, at det bliver den 1. november, men mere
herom senere.”
Alex Städe.

Bor du i Nordjylland så støt dette initiativ – det gør du bedst ved at
møde op næste gang, der inviteres til Nordjysk træf!

Regnskab for DDM Fonden
DDM Fonden
Regnskab for 2013
Formue d. 1. januar 2013
Netto rente og gebyrer
Formue d. 31. december
2013

36.472,51
48,85
36.521,36

Indestående i Danske Bank

36.521,36

Fondens formål er at styrke udstillingsvirksomheden for foreningens medlemmer.
Dette gælder såvel støtte til afholdelse af udstillinger, støtte til medlemmernes
udstillingsaktivitet, samt støtte til undervisningsformål med det sigte at forberede
kommende udstillere
Fondens bestyrelse består at: Jørgen Jørgensen (formand), Søren Juhl Hansen
(ksaaerer) og Lilian Boye Hansen.
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Tid

Udtillingskalender 2014 - 2016

Sted

Udstilling

Niveau

Kommissær

22.-23.02.2014

Esbjerg

FILA2014

Klub

29.-30.03.2014

Hornslet

Hornslet 2014

Klub

14.-22.06.2014

Paris

FEPA

Jørgen Jørgensen

29.-31 08.2014

Malmö

Salon Planete
Timbre
BALTEX 2014

Lars Engelbrecht

Seoul

Philakorea 2014

National +
landskamp

FIP

18.-19.10.2014

Eskildstrup

Sydfrimex 2014

National

21.-23.11.2014

Norge

NORDIA 2014

Nordisk

Lars Peter Svendsen

1)

Maj 2015

Essen

FEPA

Søren Juhl Hansen

3)

London

ECTP 2015
(del af London)
London 2015

FEPA

Søren Juhl Hansen

August 2015

Singapore

Singapore 2015

FIP

Lars Engelbrecht

2)

30.-1. 11.2015

Stockholm

Nordia 2015

Nordisk

Lars Peter Svendsen

2)

28.-04.06.2016

New York

New York 2016

FIP

Endnu ikke udmeldt

2)

August 2014

13.-16.05.2015

1)

Ebbe Eldrup
2)

1) Udstillingen er åben for tilmelding 2) Tilmelding endnu ikke åben.
3) Kun Tema 4) Kun Tema, Åben og Postkort, 5) Kun litteratur

HUSK
Deadline for stof til Motiv Nyt nr 60 er 1. marts 2014
Deadline for stof til Motiv Nyt nr 61 er 1. november 2014

Mødekalender for 2014
Tid

Sted

Praktiske oplysninger

1. febr. 2014
Kl. 10-16.00

Marielyst (Herlev)
Herlev Hovedgade 172
Indkørsel fra Pitznersvej

Motivtræf
2 mindre indlæg – vil blive annonceret
på hjemmesiden
Frokost - kun mod forudbestilling
jrgen@jrgensen.dk

Motiv træf i Herlev i november er endnu ikke fastlagt!
Datoen vil blive oplyst i næste nr af MOTIV NYT, der er planlagt til at udkomme
før sommerferien.
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Palmares
Udstiller

Eksponat

Klasse

Point

Medalje

Æ

95

Stor guld

Æ

Tema

74

Vermeil

Tema

80

Guld

Knud Rask Overgaard ”Schach-Olympia” Munich 1936
Broen – en nødvendig del af menneskets
Henning G. Jensen
samfærdsel.
Lær bogstaverne og meget mere ved at se på
Kirsten Rald
frimærker

1r-tema

84

Guld

Tema

80

Guld

Tema

61

Sølv

Erik Kolmos

The most beautiful Owl in Denmark

1r-tema

78

Stor Vermeil

Erik Kolmos

The Flying Door

1r-tema

76

Sølv

Søren J. Hansen

Drawing the World – a history about Carth.

Tema

87

Guld

Gert Svane

Menneskets og hundens sameksistens

Tema

73

Vermeil

Gert Svane

Danmark – the Land and the Society

Tema

74

Vermeil

Peter Michaelsen

World Jamboree Gödöllö

Tema

76

Stor vermeil

Peter Michaelsen

Postbefordring med sporvogn

1r-tema

73

Vermeil

Henrik Tranbjerg

Buddy Holly: His Story Around his Songs

1r-tema

70

Vermeil

Henrik Tranbjerg

Seaplanes Routes: One Crash Too Many

1r-tema

76

Stor vermeil

Knud Erik Hansen

Kærlighed til visdom

Tema

73

Vermeil

John G. Hansen

The Birth of a Nation

Open Ph

85

Guld

Æ

Kirsten Andersen

Margueritruten vest for Storebælt

Åben

78

Stor vermeil

Æ

Finn Malm

Verden bløder – hjælp Røde Kors

Åben

87

Guld

Æ

Henrik Tranbjerg

Filsø i Vestjylland: Fra sø til landbrug til sø

Åben

82

Guld

Æ

Finn Nielsen

Under tiden Skåne var Danskt

Åben

68

Stor sølv

Finn Nielsen

Mitt arbete och fritid

Åben

65

Stor sølv

Orla Graff Larsen

Impressionisme

Åben

63

Sølv

Orla Graff Larsen

Grænselandets Historie

Åben

61

Sølv

Birgit Spyridopoulou

Thorvaldsen – Danmarks store billedhugger

Åben

73

Vermeil

Jens Erik Langkow

Danske Orlogsskibe

Åben

75

Stor Vermeil

Sol veig Petersen

Traner – kloden rundt

Åben

70

Vermeil

Charlotte Stryhn

Knuthenborg – a guided tour

Åben

70

Vermeil

Jutta Stryhn

Jul på ny

Åben

71

Vermeil

John Engel Olsen

Glücksborgerne på frimærker og kort

Åben

57

Sølvbronze

Henrik Tranbjerg

Fynske Kæmpehøje

Postkort

62

Sølv

Thailand 2013 2. - 8. august 2013 – Verdensudstilling

Jørgen Jørgensen

Danish Mail to Foreign Destinations 1854-74

Posthist.

Motiv 2013 20. – 24. september 2013 – Klubudstilling

Leif Sørensen

Rovfugle og ugler – luftens lydløse jægere

Knud Rask Overgaard Homo Sapiens liv og død i asfaltjunglen

Æ

Æ

KPK 126 15. – 20. november 2013 - Klubudstilling

Kirsten Rald

Nogle ukorrekt frankerede forsendelser 1852-2012

Posthist.

Vermeil

Brasiliana 2013 11. -17. november 2013 . Verdensudstilling

Jørgen Jørgensen

Danske breve til udlandet i perioden 1854-75

Posthist.

97

Erik Kolmos

The Flying Door

1r-tema

73

Stor Guld

Tillykke til alle udstillerne med de opnåede resultater.
Skulle der være nogle af klubbens medlemmer, som ikke er blevet nævnt så lad mig
det vide, så fejlen kan blive berigtiget.
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Æ

”Danmark Rundt” ark fra 2010
Viste mærke søges stemplet!
Steen Clausen,
Sportsvej 69, 2tv
2600 Glostrup
Email: sc@glostrupnet.dk

Bedre kvalitet søges:
Hvem kan evt. hjælpe med nogle bedre
maskintekststempler på hvide kuverter af:
735, Vejle, med bøgetræer og
690, Frederikssund, Vikingespil
Jeg søger også: Franko stempler , hvor indgår enten Falkoner Alle eller Falkonercenter. Se flere illustrationer på www.motivsamler.dk/markedspladsen
Erik Kolmos, Tove Ditlevsens Vej 19, 4700 Næstved.
Tlf. 2560 7178, email: e.kolmos@stofanet.dk
7 – 8.000 breve, kort og helsager til salg!
Fra utallige lande, samt mange motiver. Desuden mange løse frimærker.
Du betaler køb + returporto.
T. Søgaard, Spurvevænget 4, 9610 Nørager, Mobil/SMS 24937945

Efterlysning:

Til min fuglesamlig købes

AFA nr. 3193/Michel nr. 3186 Sortterne i postfrisk
udgave. Udgivet 4. november 2002
Da dette frimærke er det eneste udgivne mærke med en
sortterne savner jeg det meget
Keld Bakken, E-mail: k.bakken@youmail.dk Mobil 2148
3929
Frankerings etiketter pænt stemplet på
- ”små” kuverter - købes.
Kun gyldige portosatser har interesse.
Send mig en scanning af hvad du kan tilbyde.
Jørgen Jørgensen
E-mail: jrgen@jrgensen.dk
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