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Månedens postkort

Månedens postkort denne gang viser folkelivet i Drammen under vintermarkedet for drøyt 100 år
siden. Kortet ble solgt på en Skanfil-auksjon i 2013.

Julemøtet
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 891
Mandag 11. januar 2016 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 11. januar:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag ved Jan Heitmann:
”A Thousand Churches in A Hundred Countries”
4 – Quiz
5 – Miniauksjon (liste på hjemmesiden fra 9. jan. )
www.drammens-fk.com
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre møteprogram for våren 2016:
25.
8.
22.
14.
11.
25.
9.
13.

januar
februar
februar
mars
april
april
mai
juni

Byttemøte
Hovedmøte
Byttemøte
Hovedmøte med generalforsamling
Hovedmøte
Byttemøte
Hovedmøte
Lakseaften

Formannen har ordet
Et riktig godt nytt år ønskes alle klubbens medlemmer!
Drammens Filatelist-Klub står i en særstilling blant de norske filatelistklubbene, med
en oppslutning på 40-50 personer på hvert møte. Dette må kunne tolkes som at folk
trives. Vi har en stabil meny på hovedmøtene, med foredrag, quiz, auksjon og
frimerkeprat. Og en god kringle setter en ekstra spiss på det hele. Desembermøtet
med julemiddag og rikelig med tilbehør må vel også sies å ha blitt en stor suksess.
Årets to bytte- og auksjonshelger er vel gjennomført, med gode bidrag på
inntektssiden. Det innebærer videre at tiltak for medlemmene fortsatt kan støttes.
I 2016 fyller klubben 90 år, og vi har et spennende program foran oss, blant annet
med en ny regional utstilling. Vi er avhengig av støtte og hjelp fra medlemmene, men
har god tradisjon for dette i klubben.
Vi ønsker klubbens medlemmer et spennende jubileumsår!
Øivind

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 890, julemøtet,
mandag 14. desember 2015 i Café Album.
Formannen ønsket velkommen til 43 medlemmer. Ingen merknader til referat
fra møte nr. 889 unntatt en skrivefeil (sameområde).
Og som formannen bemerket møteprogrammet er for den 14. desember.
Aalborg har byttehelg 5.-7. februar 2016. Mulig fellestur med overnatting?
Miniauksjon: 30 objekter, alt solgt, til dels gode priser.
Kveldens quiz, denne gang bestående av 10 skriftlige spørsmål.
Kveldens vinner: Torbjørn Næss, 8 rette.
Høstens totalvinner: Arve B. Nilsen, 22 rette.
Henning J. Mathiassen, Steinar Marvik og Thorbjørn Næss fulgte på med 21 rette,
mens Terje Eriksen hadde 20 rette.

Styret for Stigende Fond har behandlet 3 søknader, med følgende tildelinger:

Knut Pay
Per Chr. Wallén
Henning J. Mathiassen

kr. 500.kr. 1000.kr. 1500.-

(Rammeleie Mandal 2015)
(Bokprosjekt)
(Rammeleie London 2015

Utdeling av møtebånd:
50 møter: Jan Heitmann, Arild Johnrud og Henry Pasala.
100 møter: Arnt Hole.
300 møter: Bjørn Bendiktsen.
350 møter: Fred Nygaard.
Foredragsholderne i 2015 fikk overlevert en vinhilsen og takk:
Jan G. Knutsen: Pakkepostmerker Grønland,
Øivind R. Karlsen: Sørvest USA / Nasjonalparker,
Knut Pay: Balkan.
Ved siden av alt dette hadde vi også tid til å spise en aldeles nydelig klassisk julemiddag, med
“någå attåt”. Pluss dessert og kaffe og kake.

Ivar Håkonsen, sekretær

Månedens brev
Røken poståpneri ble opprettet 1. november 1858. Poståpneriet fikk 1-rings
datostempel utsendt 7. februar 1859, og det kan antas at brev ble håndannulert
før stempelet ankom. Men det er kjent flere håndannuleringer senere, og et
eksempel er det betalte brevet nedenfor. Dette er påskrevet Róken 1/1 61 og
transittstemplet Drøbak samme dag. Litt underlig er det imidlertid at det portofrie
brevet nederst er stemplet med 1-rings Røken 2/1 1861, altså dagen etter.

Nye frimerker 11. januar
Ungdoms-OL
Harald V Konge i 25 år

2 frimerker i hefte (á 11 kr)
1 frimerke i rull (17 kr)

