
    Tuse Juni 2017 

Referat af medlemsmøde.                               Mødt var 14 medl. 

Mødt var også Søren Andersen som ville fortælle om det at være samler. 

Søren fortalte om sin barndom i Valby. Han var blevet syg og fik tegneserier af sine venner til læsning. 

Det blev starten på samlerier. Han var i sin barndom henne hos bageren og fik der enkelte ting som han 

beholdte. Senere kom han i lære som tømrer, og fik også der forskellige effekter som blev gemt. 

Blev gift og fik 3 børn.  Blev efter uddannelsen fængselsbetjent og startede en samlerklub. 

I 1991 formand for klubben som var en samlerklub for tjenestemænd og deres familier. 

I fængslerne havde man egne mønter til betaling og Søren samlede på mønter og fik fat i flere mønter som 

var prøvemønter. Disse mønter blev solgt til samlere. 

Søren var på en bustur til Polen og købte der en samling mønter som han så solgte nogle af igen . 

Søren flyttede til Odsherred og kom ind i en møntklub, hvor han har holdt flere byttemøde også sammen 

med frimærkeklubber. 

Søren har haft udstillinger i Nykøbing Sj. 

En mand foreslog at han sammen med Søren kunne udgive et hæfte om fængselsmønter. 

Tager nu rundt i Europa og kigger på mønter. Søren samler også på lykkemønter og reklamemønter. 

Derudover samler han på bøger om mønter og har en samling af vognpoletter fra sporvogne. 

En meget spændende fortælling og det at være samler. 

Bestyrelsen forsætter uændret. 

Vi har fået en mail omkring Kalundborgmessen  28 – 29 okt. 

Vi har mulighed for at få en stand i kælder. Vi har frist til 1 juli så hvis der er en som har lyst at sætte sin 

samling på udstilling så modtager Asger gerne besked.  

Vi har fået en invitation  til at udstille i Snertinge på deres markedsdag 26 Aug. Her modtager Asger også 

besked hvis man ønsker at deltage. 

Så er der Samlerdag i Hillerød lørdag den 21 Okt. Asger og Ole fra Villy klubben udstiller, men der er plads 

til flere. Asger modtager gerne besked. 

    p.b.v. Leif 


