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Månedens postkort

Den 21 km lange Lierbanen gikk mellom Lier stasjon på Drammensbanen og Svangstrand
stasjon ved Holsfjorden. Banen ble vedtatt bygget ved et stortingsvedtak 18. mai 1899.
Den sto ferdig i 1903 og ble formelt overlevert fra kontraktøren i april 1904.
Månedens postkort viser Sjaastad stasjon midtveis på strekningen.

Hovedmøte i april
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 894
Mandag 11. april 2016 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 11. april:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Info om Drafnia og Postkortmessen
4 – Quiz
5 – Auksjon – listen legges ut på hjemmesiden

***
Videre program for vårsesongen 2016:
25.
9.
13.
18.

april
mai
juni
juni

Byttemøte
Hovedmøte
Lakseaften
Frimerke- og postkortmesse

AUKSJON 11. april
Listen legges ut på klubbens hjemmeside ca. 8.
april, og sendes på e-post til de medlemmene
som har registrert sin e-postadresse.
www.drammens-fk.com
Det er en litt større auksjonsliste denne gangen. Bla.
V-merke serien med vannmerke som *, En brukbar
norgessamling. Flere TUBFRIM-pakker som er over 20
år gamle.

Ett objekt i april: V-merker med vannmerke *

BRUKT og ANTIKK MESSE
FROGNER MENIGHETSHUS
LIER

Fredag 8.4 kl. 1300 – 1700
Lørdag 9.4 kl. 1100 - 1500
Postkort, frimerker, mynter og snurrepiperier
Kafeteria med veldig gode kaker
Arr. Frogner Menighet

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 893
mandag 14. mars 2016 i Café Album.
Viseformannen ønsket velkommen til 45 medlemmer og 1 gjest.
Det var ingen kommentar til referat fra møte nr. 892 og til dagens program.
Inge Johansen fra Moss vil komme på byttemøte 25 april og holde foredrag om:
Montering av en utstillingssamling.
Og så over til kveldens hovedtema: Generalforsamling.
1. Valg av dirigent og møteleder: Henning J. Mathiassen foreslått og valgt.
2. Valg av tellekorps: Thorbjørn Næss og Jørgen Taxt foreslått og valgt.
3. Godkjenning av innkallelse og agenda: Godkjent.
4. Styrets årsberetning for 2015 ble raskt opplest av viseformannen.
En rettelse: Budstikka utkom med 9 utgaver.
Årsberetning 2016: Godkjent.
5. Regnskap for 2015: Inntekter og utgifter og fotnoter ble gjennomgått.
Balanse med aktiva og passiva gjennomgått. Det ble bemerket at styret
må få bedre rutiner med raskere innkreving av auksjonsoppgjør.
Regnskap for 2015: Godkjent.
6. Revisjonsrapport for 2015: Opplest og godkjent.
7. Årsoppgjørsdisposisjoner: Styrets forslag godkjent.
8. Budsjett for 2016: Gjennomgått. Forslag: Styret vurderer om godtgjørelse
til kasserer og auksjonsutvalg bør heves.

Budsjett for 2016: Vedtatt.
9. Valg: Valgkomiteens innstilling, opplest og vedtatt (se liste i Budstikka for
mars). Kasserer tok gjenvalg for 2016.
Generalforsamlingen hevet.
Kveldens quiz ble utsatt.
Over til kveldens miniauksjon med 45 objekter, 1 objekt ikke solgt.
Ivar Håkonsen
sekretær

www.drammens-fk.com
www.drammens-fk.com

Nytt fra Posten 1. april 2016

Posten innfører portoetikett for frankering
Etikettene er ment til frankering av brev (store sendinger), rekommandert og
verdibrev;
• I Norge og til utlandet for brevsendinger (A og B)
• I Norge og til utlandet for rekommandert brev
• Kun i Norge for verdibrev

Frimerker og portoetikett kan kombineres på sendingen.
Portoetikettene vil ikke bli solgt løst til kunder.
Etikettene har ikke bakpapir og skal settes på brevet med det samme og sendes
den datoen som står på etiketten.
Da etikettene allerede er påført dato og innleveringssted (postnummer og
enhetsnummer), skal de ikke datostemples i postgangen.
Etiketten inneholder følgende opplysninger:
Dato, postnummer, portobeløp, pristabell (1, 2 eller 3), enhetsnummer, eventuelt
sendingsnummer for rekommandert og verdi.
Etikettskriverne vil bli tatt i bruk ved ca 200 postkontorer, bedriftssentre og Post i
Butikk fra uke 14 og 15.
En utrulling ved ytterligere 1300 steder vurderes fra høsten 2016.
Frimerketjenestens butikk i Persveien 34-36 og St. Olavs plass postkontor vil ta i
bruk printeren mandag 4. april. Dette er første dag de nye printerne tas i bruk i
Norge.
Øvrige steder vil ta i bruk printeren fra 5. april. og utover.

Frimerketjenesten vil trykke opp etiketter i valørene 20g for Norge, Europa og
verden.
Etikettene vil bli satt på et eget førstedagsbrev og leveres i juni til alle abonnenter
på førstedagsbrev og automatmerker.

Fotoklikk
Vi fortsetter denne spalten
med redaktørens bilder, denne
gang av det som regnes som
USAs minste postkontor, i
Ochopee, Florida. Det ligger
ved Route 41 som går
gjennom Everglades
nasjonalpark i den sørlige
delen av Florida.
Bygningen ble opprinnelig
brukt til lagring av vanningsrør.
Den ble omgjort til postkontor i
1953, etter at det gamle
postkontoret var ødelagt i en
brann. Postkontoret er fortsatt
i drift og betjener lokale
Miccosukee og Seminole
indianere.

POSTKORT og SAMLERMARKED
Lørdag 18. juni
1000 – 1600

Bragernes menighetssal
Kirkegata 7
Drammen

Norske Postkortsamlere og Drammens Filatelist-Klub arrangerer
sammen ett postkort og samlermarked i Drammen lørdag 18. juni.
Postkortklubben har i mange år hatt dette arr. på Ørje, men i år er
dette lagt til Drammen.
For bestilling av bord / stand
ta kontakt med per@schulze.no

Månedens brev
Månedens Buskerud-brev er postverkets blankett nr. 203, Porto-kart. Det gjelder en
tilbakemelding fra Kongsvingerbanen B posteksp. til Hedenstad poståpneri datert 121-1924, med følgende tekst: ”Bancobrev nr. 4. kr. 12,80 til Henriksdal, Sverige, var
påsat kun 40 öre, hvorfor 18 öre tilkarteres.” Porto-kartet er påsatt 20 øre Løve I og
stemplet Hedenstad SL 1- I 24.

