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Denne måneds spennende postkort fra Oslospeidernes leir i Filtvet i 1926 taler vel 
egentlig for seg selv. Det ble solgt på Skanfils online-auksjon i mars i år.



Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 825
mandag 11. mai 2009 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8. 

Dørene åpner kl. 18.00.
***

Program mandag 11. mai:
1 – Referat/innkommet post
2 – Posten ved Rygge Flystasjon 

(ved Øivind Rojahn Karlsen)

3 – Utlodning
4 – Miniauksjon
5 – Kjøp/salg/bytte

***
NB! D t li ikk b tt t i i!NB! Det er som vanlig ikke byttemøte i mai!

***



FORMANNEN HAR ORDET.

Klubben vår har ca. 150 medlemmer, men av disse er bare 25-30 tilstede på møtene. De 
fleste av de møtende er de samme fra gang til gang. Jeg vil først oppfordre medlemmene til 
å slutte bedre opp om medlemsmøtene og ikke minst byttemøtene.
En del av de ting som tas opp på møtene når derfor ikke fram til medlemmene. Tanken med 
denne spalten er å prøve å rette på dette.

Byttemøtene.

Hvordan kan vi revitalisere disse? Et av de forslag som er framkommet, er å prøve med 
temamøter, der medlemmer med felles samlerinteresser kan møtes, og der medlemmene 
kan komme med dubletter for bytte eller salg. Et temamøte om Norden var ingen stor 
suksess. Etter ønske vil vi neste møte ha 1. og 2. verdenskrig som tema.Innspill fra 
medlemmene om ønskede temaer er velkommen. For høsten vil vi i første nummer av 
”Budstikka” komme med en liste over alle høstens temaer Samleområder som har værtBudstikka  komme med en liste over alle høstens temaer. Samleområder som har vært 
nevnt er f.eks. Tyskland, Vest-Europa og England m/områder. Andre gode forslag til bruk 
av byttemøtene tas gjerne imot.

Klubbmøtene.

Det er ikke lett å skaffe gode foredragsholdere. Her tar vi også gjerne imot forslag. I høst 
har vi jo prøvd med korte medlemsforedrag. Det har imidlertid vært vanskelig å få andre 
enn styret til å bidra her. Mange av medlemmene har sikkert mye å fare med. Stkk hodet 
fram! Viktigst av alt er likevel at flest mulig møter fram.

Landsmøtet 2009.Landsmøtet 2009.

Dette finner sted i Harstad 5.- 7. juni. Etter medlemstallet kan vi sende tre representanter, 
men velger å sende bare to. Formannen og kassereren vil representre klubben. I tillegg 
møter Bjørn Bendiktsen fra forbundsstyret. Når saksliste og sakspapirer foreligger, vil dette 
bli referert på medlemsmøte.

DRAFNIA 2011.

Drammen feirer sitt 200 årsjubileum 2011 og samtidig er klubben 85 år. Med gode minner 
fra utstillingen i 2006, er vi så smått begynt å planlegge et nytt arrangement 2011. 
Formannen og Henning Mathiassen har vært på møte i byjubileumskomiteen. Planene ble g g p yj
der godt mottatt og likeså forslag fra Henning om å få utgitt et frimerke i anledningen.

Torolf Iveland.



Litt nostalgi i denne spalten denne gang. Månedens Buskerud-brev er et brev sendt fra 
klubben for temmelig nøyaktig 54 år siden, den. 5.5.55. Brevet er avstemplet med et av 

Drammens to-rings stempler med tverrbjelker (TA) som ble utsendt i 1939.

Månedens Buskerud-brev

g p j ( )
Trykksakportoen var 15 øre fra 1. juni 1952 til 1. juli 1957, og brevet er dermed korrekt 
frankert med 7 stk 1 øre NK 237 og 4 stk 2 øre NK 238. Brevet ble nylig solgt på eBay.

LAKSEAFTEN mandag 8. juni 
Siden dette er siste nummeret av Budstikka før ferien minner vi om Drammens 

Filatelist-Klubs møte nummer 826! 
Årets Lakseaften avholdes i Åspaviljongen mandag 8. juni. 

På ldi il Bj (32 83 83 42) ll Øi i d (92 06 00 28) i f d 5 j iPåmelding til Bjørn (32 83 83 42) eller Øivind (92 06 00 28) – innen fredag 5. juni


