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STEMPELINFORMATION NR. 3 A 2015
1. STEMPELINFORMATION SKIFTER PLADS
Fremover finder du stempelinformation her:
www.postdanmark.dk/filateli under fanen: stempling og stempelinfo.
Her finder du også andre filatelistiske oplysninger.

2. Post & Tele Museum lukker
Den 30. juni 2015 lukker Post & Tele Museums butik midlertidigt for at genopstå i en ny udgave på Østerbro Posthus ultimo
2016. Du vil dog stadig have mulighed for at købe både frimærker, produkter og andre services.
På Østerbro Posthus har vi udvidet sortimentet, så du der kan
købe alle nye danske frimærker og filateliprodukter.
Fra 1. september 2015 vil der være særlig filatelistisk stempling
på udgivelsesdage, samt hver onsdag kl. 12-18.
Med virkning fra den 1. juli 2015 har vi indgået partnerskab
med Østerbro Frimærkehandel og Skanfil Danmark A/S om salg
af nye frimærker, samlerprodukter og relaterede services som
eksempelvis stempling af nye frimærker.
Østerbro Frimærkehandel, Store Kongensgade 116, 1264 København K anvender håndstemplet:: 2100 KØBENHAVN Ø. For
mere info om åbningstider mv. venligst se www.oesterfrim.dk
Skanfil Danmark A/S, Frederiksborggade 41, 1360 København K
anvender håndstemplet: 3400 HILLERØD. For mere info om åbningstider mv. venligst se www.skanfil.no

3. Sct. Georgs Gilderne i Danmark afholder Landsgildeting 2015
i dagene 19.-20. september i Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7,
4600 Køge. I denne forbindelse vil det viste stempel blive anvendt.
Adresserede og frankerede forsendelser, der ønskes forsynet
med dette stempel, skal sendes til Post Danmark Frimærker,
Stempling, Tietgensgade 37, 1566 København V inden den 16.
september 2015.
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4. Spejderfrimærkeklubben i Danmark fylder 50 år. I denne anledning afholder Klubben en klubudstilling i dagene 19.-20.
september 2015 i forbindelse med Sct. Georgs Gilderne i Danmark´s Landsgildeting 2015.
Sted: Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, 4600 Køge.
Motiv: Spejderfrimærkeklubbens emblem.
Ønsker man dette særstempel, kan man indsende adresserede
og frankerede forsendelser, samt frankeret returkonvolut til:
Spejderfrimærkeklubben, c/o Ib Sandahl, Folemarksvej 66, 2605
Brøndby.
Konvolutterne skal være fremme senest d. 16. september 2015.
I anledning af Spejderfrimærkeklubbens 50 års jubilæum, har
Klubben fremstillet en særkonvolut, der koster kr. 30,- pr. stk.
Den kan bestilles på ovennævnte adresse til Spejderfrimærkeklubben.
Betaling kan ske i danske frimærker.
Bestilling + betaling bedes være fremme senest d. 16. september 2015.

5. Fra den 1. februar 2015 skal du indsende dine frimærker og
breve til afstempling til Post Danmark Frimærker, att.: Stempling, Tietgensgade 37, 1566 København V.
Du skal som tidligere huske at anføre, hvilket stempel du vil have stemplet med samt, hvordan det skal stemples. Benyt gerne
egen konvolut, som mærkes "Postsag" i øverste højre hjørne i stedet for frimærke. Husk at vedlægge en adresseret svarkonvo-

lut.
Listen over hvilke by stempler der anvendes, finder du på
www.postdanmark.dk/filateli under fanen Stempling og stempelinfo.
Har du spørgsmål, kan du kontakte vores stemplingsekspert
Hanne Arnsberg på telefon 40 48 45 87 eller på mail
hanne.arnsberg@post.dk

