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Birkerød januar 2016

National Frimærkeudstilling
5. og 6. november 2016
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund og Rudersdal Kommune.
Udstillingen for frimærkesjov og glæde!

Bulletin nr. 3 fra TAK16 – National Frimærkeudstilling.
Forberedelserne til den Nationale udstilling TAK16 går fremad, og vi er nu ved det punkt, hvor du
kan tilmelde din samling. Sidste frist er den 4. juli og man skal have opnået mindst 60 point på en
klubudstilling. Tilmeld dig nu mens der er plads! – Husk, at TAK 16 er sidste chance for at
kvalificere sig til Nordia 2017 i Vejle. Tilmeldingsskemaet finder du på www.TAK16.dk på fanen
”For udstillere”.
Vores planlægning går strygende med de nye muligheder og udfordringer, som hele tiden viser sig.
Halplanen er klar med placering af rammer og aktivitetsområder samt stande til postvæsener og
handlere. Her har vi endnu nogle udeståender, men salget af handlerstande går fremad.
Det ligger fast, at der samtidigt med TAK16 bliver holdt Frimærkemesse på Frederiksberg, så der er
al mulig grund til at afsætte weekenden 5-6. november til Frimærker og Filateli.
Hvis du ikke bor lige i nærheden af Birkerød, hvor TAK16 foregår, og du synes, det kunne være
spændende at besøge udstillingen, så snak med din formand og foreslå, at I arrangerer en tur til
Birkerød med bus eller i privatbiler.
Vi har lavet en aftale med Hotel Comwell Holte om særpriser for overnatning. Priser og reservation
beskrives på hjemmesiden fra d. 20. januar. Festmiddagen holdes også på Hotel Comwell Holte.
Vores slogan for udstillingen er jo ’Udstillingen for frimærkesjov og glæde!’. Vi arbejder løbende
med at udvikle en række aktiviteter, som også rækker ud over vores egen verden. Der skal være
noget for hele familien! Vi har således indgået et samarbejde med en modeljernbaneklub, som
kommer med deres store opstilling på 150 m². For motiv- og postkortsamlere med jernbane som
emne må det være oplagt at udstille deres samlinger på TAK16 – Vi glæder os til at se dem! Ud
over dette kommer der en række andre aktiviteter. Så glæd jer!
Under udstillingen vil der være et særligt indslag som markering af, at Færøprovisorierne 2. oplag
fylder 75 år. Vi har derfor af Postmuseet fået lov til at låne en række af deres materialer vedr.
denne udgivelse.
Vores katalog begynder også at tage form og vi har allerede fået en række artikler – Tak for det!
Der er fortsat brug for artikler. Vi søger både artikler, der fortæller, hvorfor lige jeres måde at
samle på er den sjoveste, samt artikler der fortæller om og viser resultaterne af jeres arbejde med
filatelien. Det gælder, hvad enten det er frimærker, posthistorie, postkort eller noget helt andet.
Vores mål er, at kataloget komme ud til rigtig mange, så her er chancen for at gøre reklame for det
du brænder for. Skriv til nhansen6@gmail.com, hvis du har skrevet en artikel eller bare har idéen
til én.
Som nævnt i starten så sker der hele tiden nye og spændende ting i forbindelse med
planlægningen af TAK16, så det kan betale sig at følge med på hjemmesiden www.TAK16.dk.
VI SES PÅ TAK16! – Udstillingen for frimærkesjov og glæde!

