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Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 841 

mandag 10. januar 2011 kl. 19.00 i Cafe Album, Albumsgate 8.  

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00. 

*** 

Program for møtet mandag 10. januar: 

  1 – Referat/innkommet post 

  2 – Utlodning  

  3 – Quiz 

  4 – Miniauksjon (legges ut på klubbens nettside) 

  5 – Kjøp/salg/bytte 

*** 

Videre program for vårsesongen 2011: 
 24. januar Klubbmøte – Tema motiver  

   14. februar Hovedmøte 

 28. februar Klubbmøte 

   14. mars Generalforsamling 

 28. mars Klubbmøte 

 11. april  Hovedmøte 

 9. mai Hovedmøte 

 20. – 22. mai DRAFNIA 2011 

 6. juni Lakseaften 

*** 

 
 

Jeg vil først ønske dere alle et riktig godt nyttår og ikke minst at vi alle får et godt frimerkeår. Vi 

har bak oss et, etter min mening, vellykka klubbår. Vi har godt frammøte på møtene (faktisk 

blant det beste i landet). Jeg håper det betyr at dere trives på møtene. Det største problemet er 

å skaffe foredragsholdere. Medlemmene oppfordres til å komme med gode forslag eller trå til 

sjøl.  

Bytte/auksjonhelga i høst var vellykka. Masse folk i salen og god omsetning. Det betyr penger i 

kassa, noe som trengs i det året vi går inn i. 

Noe som har gledet er det gode frammøtet på klubb/byttemøtene. Omkring 20 medlemmer 

tilstede er bra, og bytte og kjøp rundt bordene sammen med frimerkeprat gjør kveldene til en 

hyggelig avveksling. 

Året 2011 blir spennende. 20. mai utkommer byjubileumsfrimerket og samme dag åpner 

DRAFNIA 2011. Den samme helga er vi som kjent vertskap for landsmøtet i NFF. Lørdag kveld 

blir det stor bankett. Dette og arrangementer i forbindelse med utstillingen og møtet kommer vi 

tilbake til, men jeg kan si såpass at det planlegges mye forskjellig. Så sørg for å holde helga 

ledig. Men til sist må jeg også si at vi også forventer en del hjelp av medlemmene, men det 

pleier alltid gå greit. 

Lykke til med et nytt, godt frimerkeår! 

Torolf Iveland 

 

 

Formannen har ordet 

Neste møte 

www.drammens-fk.com 



Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 840. 

Møtet fant sted mandag 13. desember i klubbens lokaler i Albumsgt. 8. 

1. Formannen ønsket 38 medlemmer og 3 gjester velkommen. 

Det var ingen bemerkninger til referatet fra møte 839.  

 

DRAFNIA 2011. 

Henning Mathiassen orienterte om planleggingen av arrangementet og presenterte 

prosjektgruppen som består av følgende: 

Henning Mathiassen, prosjektleder, Torbjørn Næss, Terje Nilsen, Olav Aasmundrud, 

Per Bryn, Torolf Iveland, Bjørn Bendiktsen, Øivind Rojahn Karlsen og Oddvar 

Mørkassel.  

Prosjektarbeidet er helt i rute. Det er opprettet en egen web-side for utstillingen.  

Det er til nå påmeldt 4 utstillere med til sammen 23 rammer – vi tar sikte på 120 

rammer til utstillingen. Klubbens medlemmer oppfordres til å melde seg på. 

Påmeldingsfrist er 15. januar 2011. 

Flere sponsorer til katalogen ønskes. ¼ side koster kr. 400,-, ½ side kr. 600,- og en 

helside kr. 1000,-. Kontakt Øivind Rojahn Karlsen eller Oddvar Mørkassel. 

Det er frimerkeslipp med Drammensmotiv 20. mai. 

Det legges også opp til en kvalitetsauksjon med ca. 200 gode objekter. 

2. Knut Arveng holdt et instruktivt og morsomt foredrag om ”Norske julekort”.   

3. Juleutloddingen omfattet 8 gevinster, fra juledram til julelektyre.  

Etter utloddingen ble det servert 2 store marsipanbløtkaker. 

4. Høstsemesterets siste quiz ble gjennomført og finaleomgangen hadde høy 

vanskelighetsgrad. 52 medlemmer har deltatt i høst.  Sammenlagtvinner for 

høstsemesteret ble Oddvar Mørkassel, godt fulgt av Steinar Marvik på andre plass og Knut 

Pay på tredje. Det ble delt ut premier til de 8 beste. 

5. Midler fra Stigende Fond ble tildelt: 

 Henning Mathiassen med kr. 1 600,- 

 DRAFNIA 2011 med kr. 3 400,- 

6. Miniauksjonen omfattet 47 objekter. Det ble en del friske budrunder og tilslagene endte på 

fra kr. 20,- til kr. 500,-. 

   

 Per Bryn 

 Sekretær 

Møtereferat 



Denne gangen tar vi for oss et lite poststed øverst i Hol kommune i Hallingdal. 

Jonsrud brevhus ble opprettet den 15.2.1947, og posten til og fra stedet  

ble sendt med landpostbudrute nr. 1950, Sudndalen – Hovet.  

Et kronet posthorn stempel (P) ble utsendt fra Oslo 19.2.1947.  

Brevhuset ble omgjort til brevhus II ved sirkulære nr. 2, 2.2.1949.  

Det ble videre omgjort til brevhus I 1.10.1956, og et en-rings stempel (I22)  

ble utsendt fra Oslo 25.9.1956. Brevhuset ble nedlagt 1.6.1965.  

Begge de viste brevene er korrekt sidestemplet ved det første poststedet som 

behandlet posten, i dette tilfellet Hovet i Hallingdal. 

Månedens brev 


