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Bulletin nr. 4 fra TAK16 – National Frimærkeudstilling i Birkerød.
Forberedelserne til den Nationale udstilling TAK16 går planmæssigt fremad. I skrivende stund er vi
ved at have overblik over de samlinger, der vil blive vist på udstillingen.
Der er tilmeldt ca. 65 samlinger med 350 rammesider til den Nationale Udstilling, hvor halvdelen
er tilmeldt den traditionelle klasse, 1/3 er tilmeldt posthistorie og resten er fordelt på de øvrige
klasser.
På vores lukkede klubudstilling er der kommet 50 rammesider i konkurrenceklassen fra
medlemmer af Birkerød Frimærkeklub.
Af øvrige klasser kan disse eksempler nævnes:


PR klasse og Indbudte samlinger
o ”Sådan samler jeg”. Her kan ses eksempler på ”anderledes samlinger”, som for
eksempel et frimærke fra hvert land i verden.
o Flot specialsamling ”Frimærkeautomater og rullefrimærker i Danmark”.
o Spændende samlinger om tog i forlængelse af den store modeljernbane, der vil køre
på TAK16.
o Der er også en fantastisk flot svensk vikingesamling med en spændende opgave for
børn og barnlige sjæle.



Klubkonkurrence som er en konkurrence med 1 rammes eksponater med emnet Øresund
mellem 5 danske og skånske klubber, der afgøres ved publikumsafstemning.

Postvæsener, Julemærkefonden, frimærkehandlere og auktionshuse vil være til stede på TAK16.
Hos Julemærkefonden bliver der lejlighed til at møde årets julemærkekunstner.
Mød en frimærkegravør! - i forbindelse med postnord’s stand kan man møde både Martin Mörck
og Lars Sjöblom, der vil demonstrere deres arbejde.
Specialklubberne – Forskellige landsdækkende specialklubber vil være repræsenteret på TAK16.
Kom og hør om deres områder! På TAK16 har du chancen for at få en snak med dem, inden du
melder dig ind. Der er tale om Post Historisk Selskab, Den To-farvede studiegruppe, Dansk Perfin
Samlerklub, Dansk Postkortsamler Klub og Julemærkesamleren.
Børn er kommende frimærkesamlere! - I tråd med vort slogan: ”Udstillingen for frimærkesjov og
glæde!’ har vi taget udgangspunkt i, at chancen for, at børn bliver frimærkesamlere som voksne,
er meget større, hvis de har prøvet at lege med frimærker som barn. Derfor gør vi i Birkerød
Frimærkeklub meget for at få børn og unge til at samle på frimærker. Klubben har et samarbejde
med skolerne i Rudersdal Kommune, hvor nogle af vore medlemmer besøger 3 skolefritidsklubber
i løbet af vinteren og lærer børnene, hvordan man kan begynde at samle frimærker.
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Tegnekonkurrence - Skolerne er så glade for samarbejdet, at vi under det nye skolekoncept ”Åben
skole” op til TAK16 har en tegnekonkurrence med deltagelse af flere skoler. Her får eleverne
muligheden for at tegne et frimærke med begrebet bæredygtighed som motiv. Resultatet af
konkurrencen offentliggøres på førstedagen af TAK16. Som præmie får vinderne og deres klasse
en tur til det nye postmuseum ENIGMA, hvor de hører om, hvordan man fremstiller frimærker.
Vinderne får naturligvis også et startsæt, så de kan begynde at samle på frimærker.
Mange børneaktiviteter på TAK16 - Begge udstillingsdage bliver der mange aktiviteter for børn
med Nelly Christensen som bannerfører. Der bliver tag selv bord, mulighed for at tegne sit eget
frimærke og få det trykt, skattejagt mellem de udstillede samlinger, og en VIKINGE-QUIZ inspireret
af årets emne ved Frimærkets Dag.
Udstillingen åbnes lørdag den 5. november kl. 10:00 af Borgmester Jens Ive under fanfarer fra
Vedbækgarden. Senere på dagen kan man høre Bistrup Kirkes Børnekor. Der arbejdes fortløbende
på flere ”underholdende” indslag i løbet af udstillingen – så glæd jer!
Mød en samling og dens udstiller! - Som det sidste vil vi nævne, at vi arbejder på, at det ikke kun
er udstillerne, der kan få en snak med deres dommer, men også at udstillingens gæster kan få en
snak med udstillerne. Vi vil nok kalde det SPEED-DATING. Hvordan dating’en skal ske i praksis er
endnu ikke helt klar, men vi synes at ideen bør afprøves.
Som nævnt i starten, 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!
Vi glæder os til at se jer!

