
 larmende  

Drammen Elvefestival er nylig avsluttet, med konserter på Torgscenen og på Gamle Kirkeplass.   

Dette postkortet viser et noe fredeligere Bragernes Torg før trikker  

og andre støyende kjøredoninger gjorde sitt inntog.  

     

Budstikka 

53. årgang Nr. 6 September 2010 

Månedens postkort 



 

 

 

Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 836 

mandag 13. september 2010 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.  

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00. 

*** 

Program for møtet mandag 13. september: 

1 – Referat/innkommet post 

2 – Utlodning 

3 – Quiz 

4 – Miniauksjon 

5 – Kjøp/salg/bytte 

*** 

Videre program for høstsesongen 2010: 

 27. september Klubbmøte 

 11. oktober Hovedmøte 

 25. oktober Klubbmøte 

 6. - 7. november Byttehelg / auksjon 

 8. november Hovedmøte 

 12. november Viltaften  

 22. november Klubbmøte 

 13. desember Hovedmøte 

    *** 
Dette er siste Budstikke i vårsesongen.  

Med dette ca. 40 år gamle kortet fra Drammen Camping  

ønskes klubbens medlemmer en riktig god sommer! 

. 

Neste møte 

Frimerkeutgaven 20. august - Fjernsynet i Norge 50 år. 



Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 835, 

mandag 10. mai i klubbens lokaler i Albumsgt. 8. 

 

1. Formannen ønsket 29 medlemmer og 1 gjest velkommen 

 

2. Referat fra hovedmøte  nr. 834 den 12. april ble godkjent. 

 

3. Form. Informerte om landsmøte 2011 som Drammen skal arrangere. 

 

-  Møtet avvikles 20.-22. mai 2011 på First Ambassadør hotell. 

 Avtale er inngått og Forbundet er underrettet. 

 Utstillingen Drafnia 2011 avvikles på samme sted og tid. 

 

- Byttemøtene i vårsemesteret har hatt tilfredsstillende deltagelse. 

 Det er imidlertid ønskelig med innspill til høstens temaer. 

 

- Det ble minnet om Bø sommerfestival siste helg i juli. 

 

- Vinterens/vårens foredragsholdere ble takket med hver sin flaske rødvin.  

 

- Siste periodes grasrotandel var kr. 2 258,-.  

 

- Høstens storauksjon avvikles 6. og 7. november 2010. 

 Det er ønskelig med innlevering av auksjonsobjekter, helst før ferien. 

 

4. Loddtrekningen ble ledet av formannen. 

 

5. Klubbauksjonen hadde 52 objekter og ble hamret igjennom av Bjørn. 

Høyeste pris – kr. 450 – oppnådde klembindsalbum med julefrimerker fra Europa. 

 

  Per Bryn 

 Sekr. 

Referat fra hovedmøtet i mai 

Frimerkeprogrammet for resten av 2010: 

15. september:  Norsk Sjømannsforbund 100 år  1 merke 

 Norsk Presseforbund / 

    Mediebedriftenes Landsforening 100 år 1 merke 

 NTH 100 år /  

    Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab 250 år 2 merker 

15. november Barnebøker (Europafrimerker)  2 merker 

 Posthorn   3 merker 

 Julefrimerker (hefte)   2 merker 

 



Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 836, 

”Lakseaften”, mandag 14. juni. 

 

 Åspaviljongen var stengt i år, og en lang tradisjon for klubbens lakseaften ble derved 

brutt. Festkomiteen (Øivind og Bjørn) hadde valgt Landfallhytta som alternativ. Det viste 

seg å være et lykkelig valg! Fra spisesalen har hytta et flott vy over Drammen, 

Drammensfjorden og ”syv blåner”.  

 Festpyntet bord, hyggelig vertskap og deilig mat – laks, agurksalat, poteter og 

Sandefjordsmør til hovedrett, og is med varme bjørnebær og eggelikør til dessert. 

 21 feststemte klubbmedlemmer og 4 gjester kunne glede seg over det deilige måltidet. 

 Selskapet ble avviklet med den festivitas som en slik sammenkomst krever. En rekke av 

medlemmene ble dekorert med æresbånd med stjerne(r): 

  Arne Gundersen for 50 møter 

 Ivar Håkonsen for 150 møter 

 Øivind Rojahn Karlsen for 150 møter 

 Oddvar Mørkassel for 250 møter 

 Bjørn Bendiksen for 250 møter 

 Tor Stensland for 450 møter 

 Gratulasjoner og applaus fulgte utdelingen til de aktive medlemmene. 

 2 tursekker, 1 fl. hvitvin og 1 fl. rødvin ble loddet ut. 

 En vellykket avslutning på et aktivt vårsemester.  

  Per Bryn, sekr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilantene fra v.: Øivind R Karlsen, Bjørn Bendiktsen, Tor Stensland, Oddvar Mørkassel, Arne Gundersen og Ivar Håkonsen. 

Referat fra lakseaften i juni 



Denne gang vises to brev sendt fra Drammen-Tangen til USA i 1996.  

Det interessante med brevene er at begge har vært gjenstand for portokontroll.  

Det ene brevet er jo tydelig stemplet ”Portoen kontrollert”, i tillegg til at begge 

brevene har et lite gummistempel ”2” i en ring.  

Det ene brevet er merket luftpost og det er frankert med kr. 1,95. Dvs. at vekten skal 

ha vært under 15 gram (90 øre i brevporto + 35 øre pr 5 gram i luftposttillegg).  

Det andre brevet er frankert med kr. 3,20, hvilket betyr en vekt inntil 25 gram  

(90 + 55 øre i brevporto for 20 + inntil 20 nye gram, + 5x 35 øre i luftposttillegg). 

Portokontrollstemplene er for øvrig kjent med tall fra 1 til 9. 

Månedens brev 




