KPK Mødeprogram foråret 2016
Møderne starter kl. 19.00. Aftenens foredrag starter kl. 19.30
”HJØRNESTUEN” opgang H – VARTOV,
Farvergade 27, 1463 København K.
6. januar 2016
Årets Gæst :
Formanden præsenterer årets gæst.
13. januar 2016
Jørgen Jørgensen leverer aftenens filatelistiske indlæg. ”Den røde tråd i et posthistorisk eksponat”
Jørgens indlæg vil tage udgangspunkt i eksempler fra hans eksponat ”Post fra Danmark til fremmede
destinationer i perioden 1854 - 1874.
Eksponatet opnåede ”Grand Prix Internationale” på verdensudstillingen Singapore 2015.
20. januar 2016
Dagens tema er ”Mine seneste nyerhvervelser”
Medlemmerne præsenterer deres seneste nyerhvervelser.
Det forventes at medlemmerne medbringer maks 2 objekter, som de præsenterer for de fremmødte.
Erland Hansen er aftenens vært.
SØNDAG d.24. januar 2016
KPK Byttedag: I Vartovs Store Sal.
Kl. 9.30 – 15.30. Der er handlere tilstede, og der vil blive afholdt udsalg af litteratur.
27.. januar 2016
Storauktion ved Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer kan finde lige netop de objekter de har søgt længe.
Erland Hansen er aftenens vært
3. februar 2016.
Philip Rasmussen står for aftenens philatelistiske indlæg. 1864 udgaven belyst fra forskellige vinkler
Philip vil i sin præsentation have fokus på posttakster og stempler.
Aftenens vært er Jørgen Jørgensen
10. februar 2016
På aftenens temamøde fortsætter vi behandlingen af 1864 udgaven.
Hvert medlem medbringer maks 2 objekter med relation til 1864 udgaven – som præsenteres for temamødets deltagere.
Aftenens vært er Lars Peter Svendsen.
17. februar 2016
Erland Hansen står for aftenens philatelistiske indlæg. Vangedes posthistorie.
Focus på hjemstavnen har vist sig meget populær og trækker mange samlere til.
Erland står selv for aftenes værtsskab
24. februar 2014
Udviklingen indenfor den traditionelle filateli – hvad rør sig?
Lars Peter Svendsen har lovet at indvie os i hvilken vej, han ser udviklingen gå og hertil give gode råd til
hvordan man pepper sit traditionelle eksponat op.!

Aftenens vært er Jørgen Jørgensen.

2. marts 2016
Auktion v/ Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer kan finde lige netop de objekter, som de har søgt længe.
Aftenens vært Erland Hansen

9. marts 2016
Aftenens tema er 4 RBS
Medlemmerne opfordres til at tage materiale med i relation til aftenens tema.
Jørgen jørgensen er aftenens vært.
16. marts 2016
Årets generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i Vartov’s Festsal
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
HUSK intet møde før påske!!
Møderne genoptages onsdag d. 30. marts 2016
30 marts 2016
Mit kæreste object – medlemmerne inviteres til at berette om de særligt udvalgte objekter som de har
medbragt til lejligheden.
Aftenens vært er Erland Hansen
6 april 2016
Filatelistisk indlæg: Moderne filateli en ny udstillingsklasse. Poul. M. Nielsen vil berette om de
udfordringer han er stødt på under indsamlingen af materiale til det nyeste eksponat.
Aftenens vært er Erland Hansen
13 april 2016
Filatelistisk indlæg: “Tyskland i krig” Finn Jürgens vil denne aften indvie os i nogle af de mest
spændende beretninger, han har været istand til at illustrere med frimærker og postalt materiale iøvrigt.
Aftenens vært er Jørgen Jørgensen
20 april 2016
KPK-Auktion v/ Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer kan finde lige netop de objekter, som de har søgt længe.
Aftenens vært er Erland Hansen
27 april 2016
Sæsonens sidste mode.
Hvad har vi lært af den nye mødestruktur? Hvad skal vi gøre anderledes??
Aftenens vært er Lars peter Svendsen.
12. juni 2016
Sommermøde på Dyrehavsbakken
Tilmelding til Jørgen Puck!

