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Høsten er en fin tid for turer i skog og mark. Månedens postkort viser det gamle 
serveringsstedet ”Steinkjerringa”, noen få hundre meter fra Tverken i Drammensmarka.



Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 827
mandag 14. september 2009 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8. 

Dørene åpner kl. 18.00.
***

Program mandag 14. september:Program mandag 14. september:

1 – Referat/innkommet post
2 – Foredrag -ved Knut Pay
3 – Utlodning
4 – Miniauksjon (Auksjonslisten blir lagt frem på møte)
5 I l i bj kt til h t k j5 – Innlevering av objekter til høstauksjonen
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Tema på høstens første medlemsmøte mandag 28. september 

er Tyskland med områder og kolonier.
***

Programmet for resten av høsten:
28. september Medlemsmøte -Tema: Vest-Europa
12. oktober Hovedmøte

24 -25 oktober Byttehelg / Auksjon24.-25. oktober Byttehelg / Auksjon
26. oktober Medlemsmøte -Tema: England m/områder

9. november Hovedmøte
23. november Medlemsmøte -Tema: Vest-Europa
14. desember Hovedmøte

******

Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 825.
Møtet fant sted i klubbens lokaler i Albumsgt. 8.

1. Formannen ønsket 29 medlemmer og 2 gjester velkommen.

2 Innkallingen og referat fra møte nr 824 ble godkjent2. Innkallingen og referat fra møte nr. 824 ble godkjent.

3. Formannen orienterte om landsmøtet i 2011 som skal avholdes i Drammen, og om de andre 
aktivitetene klubben skal ha i 2011 i forbindelse med Drammens 200 års jubileum.

4. Loddsalg ble ledet av Oddvar Mørkassel og ga en pen slump penger i kassen.

5. Øivind Rojahn Karlsen holdt foredrag om posten på Rygge Flystasjon og viste fram artige 
objekter, bilder og brev, fra Messerschmidt til F-16.j , g ,

6. Kveldens miniauksjon ble som vanlig ledet av Tor Stensland.

7. Bjørn Bendiktsen orienterte om årets lakseaften som finner sted den 8. juni.
Meld dere på til Bjørn eller Øivind!

Knut Pay



FORMANNEN HAR ORDET
Vel møtt til en ny og spennende frimerkehøst.

I juni var Oddvar og jeg fra klubben, og Bjørn fra forbundsstyret i Harstad på landsmøte. Det var 
en udelt hyggelig begivenhet. Selve landsmøtet var raskt unnagjort uten noen kontroversielle 
saker.

Referat kommer sikkert i tidsskriftet. Samtidig benyttet vi anledningen til å ønske velkommen til 
landsmøte i Drammen 2011. Bjørn viste bilder på storskjerm, og jeg skrøt av oss selv og 
Drammen. På ettermiddagen ble det arrangert en hyggelig rundtur i byen og om kvelden selvsagt 
bankett.

I løpet høsten vil vi sette ned ei arbeidgruppe som skal begynne å forberede både landsmøtet og 
utstillingen. Jeg regner ellers med at mange av medlemmene vil bli engasjert i begge deler. Det utst ge Jeg eg e e e s ed at a ge a ed e e e b e gasje t begge de e et
gikk jo bra for tre år siden, så det får vi tro det gjør i 2011 også. 

Vi har programmet klart for medlemsmøtene utover høsten.Vi håper nå på godt frammøte. Det 
samme gjelder byttemøtene. Vi kommer til å fortsette med temamøter. Ta med det dere har av 
byttemateriell fra de ulike områdene, og kom gjerne med utspill/forslag til temaer, men først og 
fremst: MØT OPP!

Auksjons/byttehelg blir i 24 og 25 oktober Bjørn og Oddvar tar gjerne imot objekterAuksjons/byttehelg blir i 24. og 25. oktober. Bjørn og Oddvar tar gjerne imot objekter.  

Miniauksjonene på klubbmøtene fortsetter selvsagt. Oddvar tar gjerne imot objekter til disse også. 
For å få litt bedre objekter, godtas en rimelig minstepris. Ingen skal risikere nesten å gi bort bra 
ting. Allerede på miniauksjonen i september vil dere finne mange pene enkeltmerker og  uvanlige 
4-blokker.  Listen er ikke klar når budstikka går i trykken, men deles ut på møtet.

Til sist håper jeg det blir en bra frimerkehøst. Kjenner dere noen skapsamlere, så prøv å få dem 
d å øtmed på møtene.

Torolf Iveland

Det er ikke hver dag det dukker opp nye frimerkeforretninger i Norge

Ny frimerkeforretning i Asker
***

Det er ikke hver dag det dukker opp nye frimerkeforretninger i Norge, 
spesielt ikke nå i disse finanskrisetider. Dog likevel, 1. august startet Stein Erik Alfsen, 

en av klubbens medlemmer, Asker Mynt og frimerkeforretning opp i Asker sentrum, 
nærmere bestemt i Kirkeveien 220 ( Elvely gården ). 

I butikken har de for salg, frimerker, mynter, g, , y ,
postkort, brev, brukt sølvtøy og mengder av 
frimerkesamlinger. 
Med andre ord; det er noe for enhver smak. 

Merk deg butikkens spesielle åpningstider: 
Torsdag 17.00 til 21.00
fredag     17.00 til 21.00 g
Lørdag 09.00 til 14.00 

Butikken vil delta på enkelte messer o.l, og det er derfor viktig at man sjekker 
www.askermynt.no for endringer i åpningstiden. 

Medlemmer av Drammen Filatelistklubb ønskes velkommen til kaffe og frimerke/postkort prat. 



Nakkerud på Ringerike er et stille sted i dag. Men for 100-150 år siden kom en vesentlig del 
av verdens nikkelproduksjon fra Nakkerud. 

Denne månedens vises to brev sendt fra Nakkerud poståpneri som ble opprettet 1 4 1875

Månedens Buskerud-brev

Denne månedens vises to brev sendt fra Nakkerud poståpneri, som ble opprettet 1.4.1875. 
Det første brevet sendt til Kongsberg er håndskrevet Nakkerud 16.12.1876, mens det andre 
sendt til Snarum er stemplet med en-rings stempel 17.4.1899. Dette stempelet ble utsendt i 

februar 1880 og var i bruk fram til et schweitzerstempel ble utsendt i desember 1899. 

Nymoen postkontor i Kongsberg hadde sin siste åpningsdag 12.5.2009. 
F 13 5 d t P t i B tikk d i M St t t ( i t t l k l )

Flere postkontorer i vårt distrikt 
erstattes av Post i Butikk

Fra 13.5 er det Post i Butikk som drives av Meny Stortorvet (men i et eget lokale).

Nesbyen postkontor hadde sin siste åpningsdag 26.5.2009. 
Fra 27.5 er det Post i Butikk i Coop Marked Nesbyen.

Krokstadelva postkontor hadde sin siste åpningsdag 8.9.2009. 
Fra 9.9 er det Post i Butikk i Meny Krokstadelva.

Vikersund postkontor har sin siste åpningsdag 29.9.2009. 
Fra 30.9 er det Post i Butikk i Eurospar Vikersund.

Geilo postkontor planlegges erstattet av Post i Butikk i uke 43, 
mens Sande i Vestfold og Sætre står for tur i 2010.
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