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Månedens postkort

Månedens postkort viser Norsk Elektrisk Stålstøperi, som ble anlagt i Hokksund i 1916.
De skiftet eiere etter en brann alt året etter. Bedriften overtok Haugsund Elektricitetsverk og en
kraftstasjon ved Ullernbekken. Bedriften gikk konkurs i 1921 og kraftstasjonen ble nedlagt.
Bygingene ble solgt til NSB på 1930-tallet.

Hovedmøte i februar
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 892
Mandag 8. februar 2016 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 8. februar:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Kanskje en overraskelse?
4 – Quiz
5 – Miniauksjon

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

februar
mars
april
april
mai
juni

Byttemøte
Hovedmøte med generalforsamling
Hovedmøte
Byttemøte
Hovedmøte
Lakseaften

***
Nytt medlem ønskes velkommen: Geir Johansen

Auksjonslisten til auksjonen på møtet 8. februar kommer
på klubbens hjemmeside www.drammens-fk.com.

Det blir motivstempel i Drammen 5. februar i forbindelse med fakkelstafetten til årets Youth Olympic Games (Ungdoms-OL) på Lillehammer.
Stafetten startet i Alta 11. januar og kommer til Lillehammer til åpningen
12. februar. Totalt er det stempel ved 22 poststeder, i alle landets fylker.

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 891
mandag 11. januar 2016 i Café Album.
Viseformannen ønsket velkommen og godt nytt år til 35 medlemmer.
Litt dårlig fremmøte, men mye snø og dårlig brøyting.
Budstikka var også litt sent ute pga et lite “arbeidsuhell”.
Ingen merknader til referat fra møte nr. 890.
Kveldens foredrag ved Jan Heitmann:
”A Thousand Churches in A Hundred Countries”:
En stor takk for et flott og interessant foredrag!

Kveldens quiz, 10 varierte spørsmål.
6 rette: 7 stk., ingen nevn, ingen glemt!
7 rette: Terje Eriksen og Stein Erik Alfsen.
Sistnevnte ble trukket til kveldens vinner.
Miniauksjon – 49 objekter. Alt solgt.
Ivar Håkonsen
sekretær
***

DRAFNIA 2016
Til høstens jubileumsutstilling må vi ha en Jurysekretær.
Ta kontakt med en i styret om du er interessert!
Vi trenger også kontakt med potensielle annonsører,
eller hjelp til å komme i kontakt med disse.

Månedens brev
Månedens brev er stemplet på den ambulerende postekspedisjonene på
Numedalsbanen mellom Kongsberg og Rødberg. Banestrekningen ble etablert for å
transportere gods til kraftutbygginga i Nore i Numedal. Det første stortingsvedtak om
jernbanen ble gjort 3. august 1918. Forarbeidene startet samme høst og i 1920 var
anleggsarbeidet i gang. I 1924 kom de første skinnene på plass, og i november var
de kommet 37 km opp fra Kongsberg. Året etter nådde banen til Veggli, og i august
1926 var Rødberg nådd. Da kunne endelig det første godset til kraftanlegget fraktes
med toget. Offisiell åpning av Numedalsbanen var 19.11.1927 med regulær
passasjertrafikk neste dag.
NUMEDALSBANEN postekspedisjon ble opprettet med virksomhet fra 20.11.1927.
Et SL-stempel ble utsendt til opprettelsen, det var i bruk til postekspedisjonen endret
navn til Kongsberg-Rødberg fra 1.7.1960. Men i perioder i 1946 og 1947 var det
også i bruk et hjelpestempel. Nedenfor ser vi to eksempler, et brevkort stemplet
18. oktober 1946 og et frimerke stemplet 13. september 1947.

