KPK Mødeprogram efterår 2013
Møderne starter kl. 19.00. Evt. foredrag kl. 19.30
”HJØRNESTUEN” – VARTOV,
Farvergade 27, 1463 København K.
21. august 2013
Første mødeaften efter sommeren.
Sommerens nyerhvervelser.
Der er også plads til en god oplevelse, som du gerne vil viderebringe til glæde for os andre.
God Fransk Vin til aftenens bedste indslag.
Efter kaffen: Svend Åge Marcher har sammensat en lille varieret auktion.
28.august 2013
Michael Jensen: ” England ”
Tilblivelsen og universet omkring Queen Elizabeth II.
Foredraget er meget omfattende, men vi holder en pause ca. halvvejs, hvor vi som vanligt får en god kop
kaffe, samt en snak omkring aftenens emne.
4. september 2013
USA Samlerne vil denne aften besøge KPK.
Vise og fortælle om det de brænder for, det glæder vi os til.
( USA Samlerne var programsat i foråret men er blevet flyttet til denne aften)
Efter kaffen: ” Ordet er frit. ” Løst og fast – godt og skidt!
Nu må I se at komme med nye og gode ideer til vores ellers så hyggelige klubaftner.
11. september 2013
Finn Bjerregård: ” Kina ”
For første gang et foredrag om Kina, det vil blive en interessant og underholdende aften.
Efter Kaffen: KPK – Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske vin på højkant.
Husk vor lille 5 lot auktion.
18. september 2013
Skrammelauktion ved Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer får en god og fair handel.
25. september 2013
KPK besøger vore venner i Malmö Filatelist Förening.
Og det har altid været et godt socialt træf. Husk at medtage godt humør og byttemateriale.
Husk venligst tilmelding. Annoncering i NFT.
2. oktober 2013
Carl Åge Møller: ” Sjældne danske essays og prøvetryk ”
Samme dag som Poststiljonen holder eftersyn i ” Knud Mohrs studielokale ”
9. oktober 2013

Keld Sørensen: ” Byposten i Warszawa”
Ved tyske troppers indmarch i Warszawa i august 1915, blev der samtidig givet tilladelse til at oprette en
bypost. Denne bypost voksede i løbet af de næste tre år til en meget velfungerende posttjeneste, der i 1918
kom til at være model for Republikken Polens posttjeneste.
Efter Kaffen vil Keld underholde os med finurligheder.
16. oktober 2013
Holger Vilstrup: ” Opløsningen af en stat fortalt med frimærker og breve. Tjekkoslovakiet 1938-39 ”
Som altid en underholdende aften, når det er Holger der viser og fortæller.
Efter Kaffen: KPK – Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske vin på højkant.
Husk vor lille 5 lot auktion.
23. oktober 2013
Birte King: ” Åben Filateli ”
Denne aften får vi besøg af Birte King, som vil præsentere og kommentere sin fine Åben Filateli eksponat:
Denmark: Conscience, Conflict, and Camps 1932-1949.
Efter Kaffen: KPK – Aften
30. oktober 2013
Skrammelauktion ved Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer får en god og fair handel.
6. november 2013
Peter Sweitzer: ” Fejlfindingstime ”
Medbring dine objekter med fejl, så finder vi en løsning ” lover ” Peter.
Efter Kaffen:
Husk vor lille 5 lot auktion.
13. november 2013
Denne aften er endnu ikke programsat.
Efter Kaffen: KPK – Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske vin på højkant.
Husk vor lille 5 lot auktion.
20.november 2013
KPK´s Fødselsdag.
I år fejrer vi KPK´s 126 år fødselsdag, samt årets jubilarer.
Se frem til en festlig aften, gerne med ledsager.
Se venligst annoncering i NFT.
27. november 2013
Skrammelauktion ved Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer får en god og fair handel.
4. december 2013
Det årlige Julebanko.
Som sædvanlig med ledsager og højt julehumør og gerne nissehue.
Mere udførlige beskrivelser af vore fordrag og møderække
vil være at finde på KPK`s hjemmeside: www.kpk.dk
Med venlig hilsen fra RODIAN, Klubmester. Tlf. 43 73 12 09
email rs@kpk.dk

