
Møde i Svebølle Samlerklub torsdag d. 12. november 2009  

På årets sidste medlemsmøde var der mødt 26 personer op, deraf en håndfuld der havde set vores annonce 

i aviserne. 

Vi startede med at fastsætte datoerne for næste års møder: 

Medlemsmøde             Mandag d. 1. februar 

Generalforsamling       torsdag d. 15 april 

Medlemsmøde             onsdag d. 9. juni 

Medlemsmøde              mandag d. 23. august  

Medlemsmøde              onsdag d. 17. november 

Klubbladet ’Samleren’ 

Redaktionsudvalget meddelte, at de allerede havde skaffet to sponsorer til bladet, men at de manglede 

stof; så alle medlemmer opfordres til at skrive om deres samlinger eller oplevelser. Bidrag til klubbladet kan 

sendes til Hans Holm. 

Adresselisten bliver ajourført. Bemærk, at formanden (og dermed klubben) har fået ny adresse: Asger 

Pedersen, Frederiksberg 63, 4470 Svebølle. 

Et par af de nye fremmødte fortalte om deres samlinger bl.a. receptkuverter, langpiber og fossiler, og én 

fortalte, at hun skulle flytte og gerne ville af med en del ’skrammel/samlergenstande’. Hun fik en 

adresseliste. 

Klaus fortalte om en af USA's største traktorer, som han nu havde i skala 1-16 

Formanden fortalte om en sjov oplevelse: ”For mange år siden var jeg med i 'Balder & Brage - Kollektivt 

Forlag' som mest udgav tegneserier. Sidste gang, jeg var inde på redaktionen, det har været omkring 1984, 

så jeg en stak tegneserieoriginalsider, der havde titlen: 'Skråt op, Sauron!' Nogle år senere blev 1. del af 

tegneserien udgivet af forlaget Nunatak under titlen 'Glaukopis', en lille uprætentiøs sag tegnet og skrevet 

af Henriette Westh. Så for nylig var jeg i forbindelse med et møde i ’Willy-Centret’, klubben for de, der er 

interesserede i tegneserien Willy på Eventyr, i Roskilde for at besøge udstillingen 'Den Danske Tegneserie', 

som var sat op af...Henriette Westh. Jeg præsenterede mig og spurgte, om hun havde noget imod at sende 

mig en kopi af resten af serien, og det havde hun ikke; så nu har jeg med ca. 25 års forsinkelse læst noget af 

det første (og som tegneserie, bedste) danske fanfiction med Tolkiens figurer.” 

Til sidst blev snakken sluppet løs, og vi fik kaffe. Hannelore havde bagt nogle lækre muffins. Tak! 

    p.b.v  

    Asger/Leif 


