Svebølle Samlerklub mødes fem gange årligt
på Svebølle skole, hvor vi har fund med fra
de seneste måneder. Vi samler til hinanden,
det er ganske frivilligt og aftales indbyrdes.
Man kan også komme ud for at få en ting,
man samler på forærende, både af klubbens
medlemmer og af folk, der har hørt om os.

Er du samler?
… og skulle du have lyst til at mødes med
andre samlere? Så meld dig ind i Svebølle
Samlerklub, hvor vi er op til 40 samlere, der
mødes på Svebølle Skole 5 gange om året for
at bytte og hygge.
Vi afholder hvert andet år en samleudstilling i
Svebøllehallen med 200-300 interesserede
gæster.
Ligegyldigt hvad du samler på, eller hvor
mange forskellige samlinger du har, er du
velkommen i klubben.

Delft porcelæn

Samlerklubben samarbejder med andre
foreninger, bl.a. Samlerforeningen
Syddanmark, Bornholms Samlere og Scandia,
samt specialsamlerforeninger som Dansk
Kinderægsforening.

Kuglepenne

www.samlerklub.dk

Svebølle Samlerklub
lathspell.pedersen@gmail.com
Frederiksberg 63, 4470 Svebølle
Tlf. 40 32 83 64
Årskontingent: Kr. 100,- . Betales på
reg. nr. 4398 konto nr. 4398337743
Formanden Asger Pedersen samler på tegneserier.

… en forening af vidt forskellige
samlere, som siden 2001 har
mødtes for at dele vores
interesser, bytte med hinanden
og udveksle erfaringer!

Et udvalg af, hvad klubbens
medlemmer samler på:

Salt- og pebersæt

Bestyrelse:
Asger Pedersen (formand)
Frederiksberg 63,4470 Svebølle
Tlf. 40 32 83 64
lathspell.pedersen@gmail.com
Knud Erik Hansen(næstformand),
Klosterparkvej 123, 4400 Kalundborg
Tlf. 25 47 59 22.
K.E.H@ka-net.dk
Kaj Madsen (kasserer),
Pileager 8, 4350 Ugerløse,
Tlf. 21 80 65 22
paz@privat.dk

Tegneserier, Illustrerede Klassikere, Frederik
Bramming, Kravlenisser, Julekalendere, film
af John Ford.
Diddl hundefigurer i porcelæn, brevpapir
med tekst, alt med Kandis.
Kinderægfigurer.
Tegneserier, science fiction og fantasy
specielt Tolkien.
Teposer, ATC kort, tændstikæsker,
receptkuverter, øletiketter.
Glansbilleder, servietter.
Øloplukkere, kuglepenne, nøgleringe.
Fossiler, håndsmedet værktøj.
Vognpoletter, slipsenåle, gl. brugsting, gl.
danske glas, askebægre.
Timeglas, gl. æggebægre, gl. postkort fra
Roskilde og Glostrup.
Salt og peberbøsser.
Servietter med navn, vognpoletter.
Pilleæsker, mokkakopper. Flødekander af
porcelæn.
Kuglepenne fra OK Benzin, stiftblyanter.
Flødekøer, babushkadukker, postkort med
a) fyrtårne, b) ældre med nisse og kat.

Leif Jensen ( sekretær)
Risvænget 6, 4300 Holbæk,
Tlf. 29 29 17 50
lj4300@tuseby.dk
Sonja Zwick
Fr. Andersensvej 8a, st.tv., 4400 Kalundborg,
Tlf. 25 62 46 33
sonjazwick@ka-net.dk

The Beatles-plader o.a. Beatles-effekter

Kasketter

Gl. dukker i nationalfarver, gl. dukkeporcelæn, bøger fra Håndarbejdets Fremme,
gl. strikkebøger.
Sparebøsser, gl. kogebøger, slipsenåle,
reklamekasketter. Modelbiler skala 1:18
Samlebilleder fra Rich’s-albums, Danmarks,
Foska, Solgryn, ugeblade; samlehæfter,
samlealbums, Irmating.
Isbjørne, hvide porcelænsdukker, gæs og
gåsepiger, glasfigurer, englefigurer,
apotekerkuverter.
Postkort fra Kalundborg, julekort,
dukkehusmøbler.
Harmonikanisser, figurer med harmonika.
Påklædningsdukker, kravlenisser, christel, gl.
Søndags BT, øloplukkere.
Kaffekander af porcelæn, kinesiske testel,
mønter, servietter, glansbilleder.
Gratulationskort (motiv malet af DKblomstermalere ca. 1850), gl. gratulationskort, postkort malet af C. Klein.
ATC-kort.
Munkefigurer, Fabergéæg.
Frøer i naturligt udseende, krucifix,
nipsenåle, gl. ruge-rede-æg, gl. smølfer.
Og der kommer flere samlinger til hvert år.

