
Tofarvet seminar : 3-5 Januar 2014 : Antvorskov Kaserne, Slagelse 
 

 

 

 

  



Kære samler! 

Så fik vi endelig programmet for det Tofarvet seminar 2014 på plads. Detaljer om tilmelding og seminarets 

program følger. 

I tilfælde af spørgsmål, venligst kontakt formand for ’Den Jyske Gruppe’ Henning Bonde på e-mail 

kemimiljo@mail.tele.dk eller telefon 86 75 04 54 / 23456720 

Dato : 3-5 Januar 2014 

Sted: Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle 4, 4200 Slagelse (Vi mødes i Sergentmessen i hovedbygningen) 

Pris: 1.300 kr 

Tilmeldingsfrist : 19 December 2013 

Tilmelding skal ske til: Henning Bonde, kemimiljo@mail.tele.dk 

Det praktiske 

Seminaret starter fredag d. 3 Januar kl. 13:00 hvor døren åbnes og slutter igen søndag d. 5 Januar kl. 13:00, 

hvor nøgler til værelser skal leveres tilbage. 

Der overnattes på enkeltværelser med bad og TV. Sengelinned skal ikke medbringes. Prisen for seminaret 

på 1.300 kr. omfatter ophold og forplejning. Vin kan købes til maden. 

HUSK at tilmeldingen er bindende. Betaling sker kontant på seminaret, samtidig med at nøglen til værelset 

udleveres. 

Vedrørende ’Formidling a la Jessen’ bedes i kontakte Henrik Stilling, Brobyvej 35, 4180 Sorø. Henrik kan 

kontaktes på mobil 61 35 57 50. 

 

Rutebeskrivelse til Antvorskov Kaserne kan findes via www.krak.dk 

Der er mulighed for parkering af bil på p-pladsen ved indkvarterings husene. 

Kommer du med tog/bus, kan en rejseplan findes via www.rejseplanen.dk  
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Program for seminaret 

Vi har forsøgt at tage højde for at der skal være aktiviteter for samlere på alle nivauer. Samtidig er der god 

mulighed imellem de fastlagte aktiviteter, at bytte mærker, udveksle erfaringer og ikke mindst det 

hyggelige sammenvær med andre tofarvet samlere. 

Der vil være pauser imellem de forskellige oplæg. 

Fredagens program 

13:00 – 17:30 Ankomst, betaling, indkvartering samt samvær og mærker på bordet. 

Der vil være brød og pålæg til de sultne.  

16:30 – 17:30 Intro til ’Formidling a la Jessen’. 

17:30 – 17:45 Velkomst og lidt om programmet. Herunder præsentation. 

18:00 Middag. 

19:00 – 20:00 Indenlandske adressebreve: takster og finurligheder v./Henrik Mouritsen 

20:00 – 21:00 Konkurrence 

Ca. 21:00 Mærker på bordet, kaffe mv. 

Ca. 23:00 Natmad og samvær. 

Lørdagens program 

08:00 – 09:00 Morgenmad og afrydning. 

09:00 – 10:15 55 omv. Serien v./Ole Løfgreen Jakobsen (½ time) 

 Objekter fra min samling af tofarvede v./Svend Væver (½ time) 

10:30 – 11:30 Nyt om 31 omv. Settingen v./Michael Lerche Nielsen 

11:30 – 12:15 Demonstration af ny database v./Thomas Løjmann og Leif Brinch Hansen 

12:30 – 13:30 Frokost 

13:30 – 14:00 Demonstration af tofdata v./Lasse Nielsen 

14:00 – 16:30 Introduktion og udførelse af Work-shops 

1. Thomas Hilkjær: Stemplerne på de to-farvede 

2. Niels Hjersing: 4 og 8 ø fintakket hgr. 5 

3. Henrik Stilling: Pladningsværktøjer *) se beskrivelse og vilkår til sidst side 4 

4. Thomas Løjmann: Ny database 

5. Lasse Nielsen: Tofdata 



16:30 – 18:30 Bytte med ”mærke på bordet” 

18:30 – 19:45 Middag med prisoverrækkelse 

19:45 – 21:30? Formidling ”á la Jessen” v./Carsten Bjerg 

22:00 - ?? Frit slaw og natmad 

Søndagens program 

08:00 – 09:00 Morgenmad og afrydning. 

09:00 – 11:00 Underholdning v./ Bo Sørensen (½ time) 

 Et 4 ø tryk mellem smukt og blødt v./ Niels Hjersing (½ time) 

 Lidt om farver på tofarvede og tjeneste v./ Torben Malm 

 Status vedr. bog ”Om at samle tofarvede” v./Søren Chr. 

 Aflevere nøgler 

11:00 Evaluering, fotografering og næste seminar 

12:00 Sandwich og oprydning 

13:00 Afgang – tak for denne gang og på gensyn 

 

 

 

 

 

*) Work-shop – pladningsværktøjer 

Som nybegynder er dette stedet at bruge dagen – du vil helt sikket få viden med hjem, som vil kunne 
hjælpe dig videre med dine mærker. Her får du en introduktion i at samle på tofarvede frimærker. 
Pladningsværktøjer dækker over ”redskaber” til at trykbestemme og plade frimærker. Desuden kort om 
anvendelse af stempler, farver, vandmærker og papir til trykadskillelse. Vi vil veksle mellem teori og praksis.  
For at deltage skal du medbringe minimum 50 mærker opsat på planche(r). Det er uden betydning, om det 
er fin eller grovtakkede mærker, cents eller øre, 4-8 øre eller de andre værdier.  
Ikke nybegyndere kan også være med – til inspiration for andre – eller for at lære lidt mere. 

 


